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УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ  

 
За изпълнение на възлагане чрез публична покана по реда на Глава VІІІа от ЗОП с 

предмет: 
“Доставка на лабораторна апаратура по обособени позиции за  нуждите на Аграрен 

университет – Пловдив” 
I. ЦЕЛ НА ПОРЪЧКАТА 

Настоящата процедура се финансира от бюджета на Аграрен университет – Пловдив. 
Процедурата има за цел да бъде избран изпълнител за доставка на лабораторната апаратура, 
посочена в настоящата техническа спецификация. 

 
II. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА И ПРЕДМЕТА НА 

ПОРЪЧКАТА 

Предметът на поръчката включва: 

1. ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНА АПРАТУРА ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, КАКТО 
СЛЕДВА: 
 

- Обособена позиция №1 – Лабораторна апаратура за нуждите на Аграрен  
университет – Пловдив и НИЦ при Аграрен университет – Пловдив; 
 

- Обособена позиция №2 – Лабораторна апаратура – микроскопи  за нуждите на 
проект на Аграрен  университет – Пловдив с Американската фондация 
„Америка за България“ 

 
Пълните технически характеристики на видовете лабораторната апаратура по 

обособени позиции, заедно точните бройки са подробно описани в приложената към 
настоящата документация  Техническа спецификация. 
 
 Забележка: 
 Общата стойност на сключените договори  за двете обособени позиции  не може да 
надвишава 66 000 лева без ДДС. За всяка обособена позиция се сключва отделен договор.
 Участниците могат да участват и само за една обособена позиция. 
 
 

 

2. ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И ПОДДРЪЖКА – най – малко 2 (две) години, считано от 

датата на доставката и приемането на мястото, посочено в договора като крайно местоназначение. 

Доставяните стоки трябва да са нови, да нямат явни или скрити дефекти, произтичащи от 
проекта, материалите или изработката, при нормална употреба на стоките при условията, 
преобладващи в България.  

За всяко посочване на конкретен стандарт, спецификация, техническо одобрение или друга 
техническа референция в настоящата спецификация или в която и да е друга част от процедурата, се 
допуска същият "или еквивалент". 

Там, където има посочване на конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, 
тип, произход или производство, се допуска същият "или еквивалент". 

 
III. МЯСТО И СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ  

Поръчката ще се изпълнява на територията на Община Пловдив, с крайно местоназначение: 
град Пловдив, бул. «Менделеев» № 12. 

Срокът за изпълнение на доставката, предмет на настоящата поръчка е до 25 дни от 
влизане в сила на договора.  

 

IV. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ И ПЕРСОНАЛА  

  Минималните изисквания към персонала на Изпълнителя са да има на 
разположение за срока на изпълнение на договора, вкл. за периода на гаранционен сервиз най 
– малко две технически лица, отговорни за доставката, монтажа и гаранционно обслужване, 
вкл. за контрола на качеството, за което участникът представя нарочен списък. За 
изпълнението на това минимално изискване, списъкът се придружава с декларации от лицата, 
включени в него, за ангажираност при изпълнение на обществената поръчка. 



/Забележка – независимо за колко обособени позиции участва участникът, той следва да има 
минимум две технически лица, като това се отнася както при участие за една обособена 
позиция, така и при участие за всички обособени позиции/ 
  Участникът трябва да има изпълнени най – малко три доставки на подобно 
оборудване, които се посочват чрез представяне на списък на доставките, които са еднакви 
или сходни с предмета на обществената поръчка – подобна лабораторна апаратура, 
изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с 
посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършените 
доставки. 
/Забележка – независимо за колко обособени позиции участва участникът, той следва да има 
минимум три доставки, като това се отнася както при участие за една обособена позиция, така 
и при участие за всички обособени позиции. Подобна е апаратура, която влиза в обхвата на 
някоя от обособените позиции./ 
 
 Участниците трябва да притежават валиден сертификат за управление на качеството 
ISO 9001: 2008. 

 
 Забележка 1: Участник в поръчката може да използва ресурсите на други физически и/или 

юридически лица при изпълнение на поръчката, при условие че представи документи, доказващи, че 
ще има на свое разположение тези ресурси.  В случай, че участникът е обединение, което не е 
юридическо лице, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от 
участниците в обединението.    
 

Забележка 2: Предлаганата от участник  цена за отделните обособени позиции, 

следва да е с включени печалба, данъци и всички други разходи, необходими за изпълнение на 
поръчката в изискания обхват, в т.ч.: разходи за мобилизация на екипа на Изпълнителя; разходи за 
осигуряване на необходимата апаратура, консумативи за първоначална инсталация, ако са 
необходими; заплащане на възнаграждения на екипа на Изпълнителя, вкл. произтичащи социални и 
здравни плащания, свързани с работата на Изпълнителя; плащания към подизпълнители /ако има 
такива/; разходи за първоначална инсталация и при изискване от Възложителя обучение на персонал 
за работа с доставяната апаратура, други разходи, считани за необходими за изпълнение на 
договора, 
 
 Забележка 3: Изисквания към оформянето на офертата 

 Всички документи от Офертата се представят  окомплектовани в папка, поставена в 
запечатан непрозрачен плик. На плика с офертата се отбелязва наименованието на предмета на 
обществената поръчка, наименование на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по 
възможност факс и електронна поща. Копия на документи, приложени към офертата се представят от 
участника с гриф „Вярно с оригинала” и заверени с подпис и мокър печат на представителя на 
участника; Участникът може да подава само едно предложение. Валидността на предложението е не 
по – малко от 30 (тридесет) календарни дни от крайния срок за получаване на офертите. Офертата се 
представя от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с 
препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва предмет на поръчката, 
наименование, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. 
 Място и срок за подаване на офертите: Офертата се подава в деловодството на Аграрен 
университет –  гр. Пловдив, бул.”Менделеев” № 12 не по-късно от деня и часа, посочени в публичната 
покана.  Офертите на участниците ще се приемат в деловодството на Аграрен университет -                         
гр. Пловдив, бул. “Менделеев” № 12, всеки работен ден от   08:00 до 12:00 ч. и от 13:00 до 16:00ч. до 
датата, посочена в публичната покана за обществената поръчка. 
Място, ден и час за разглеждане и оценка на офертите: Разглеждането на офертите е съгласно 
Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки на Аграрен университет – гр. Пловдив и ще 
се извърши на мястото, деня и часа за отваряне на офертите, посочен в публичната покана. 
  
 
V. Изпълнителят се задължава да се запознае и използва  приложените към настоящата 

документация образци на  документи, находящи се на интернет страницата на Аграрен университет – 
Пловдив, Профил на купувача, на адрес http://www.au-plovdiv.bg. 

 
 

VI. При подписване на договор, участникът задължително представя на възложителя 
документи, които са предпоставка за сключване на договора, както следва: 

А/ Документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на 
обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП, освен когато законодателството на държавата, в която е 

установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен безплатен регистър 

http://www.au-plovdiv.bg/


или предоставянето им безплатно на възложителя – оригинал, нотариално заверен препис или 
заверено от участника копие. 

Обстоятелствата, които трябва да са налице, за да бъде сключен договор са 
следните: Посочените в чл.47, ал.4 от ЗОП лица, да не са осъдени с влязла в сила присъда, 
освен ако не са реабилитирани, за: 

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране 
на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; 
б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; 
в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; 
г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; 
д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс; 

 
Б/ ДЕКЛАРАЦИИ за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП – оригинал. 

Обстоятелствата, които трябва да са налице, за да бъде сключен договор, са следните: 

1. Посочените в чл.47, ал.4 от ЗОП лица, да не са свързани лица по смисъла на ЗОП с възложителя 
или със служители на ръководна длъжност в неговата организация. 
2. Участникът да не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и 
установяване на конфликт на интереси. 
За чуждестранни физически и юридически лица, приложим е и чл.48 от ЗОП. 
 

VІІ. Приложения 

1. Публична покана за обществената поръчка; 

2. Указания за участие 

3. Техническа спецификация  

4. Методика за оценка; 

5. Приложения – Оферта, Представяне на участника, Техническо предложение, Ценово 

предложение, Декларация за съгласие за участие като подизпълнител, Проект на договор. 

 

ВАЖНО: 

НЕПРЕДСТАВЯНЕТО ОТ УЧАСТНИК НА НЯКОЙ ОТ ДОКУМЕНТИТЕ ПОСОЧЕНИ  ПО-ГОРЕ 

ИЛИ НЕПРЕДСТАВЯНЕТО НА ДОКУМЕНТИТЕ ВЪВ ВИДА, КОЙТО СЕ ИЗИСКВА, ИЛИ 

НЕПРАВИЛНОТО  ИМ ПОПЪЛВАНЕ  Е ОСНОВАНИЕ  ТОЗИ УЧАСТНИК ДА БЪДЕ 

ОТСТРАНЕН ОТ УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ. 

/ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА И ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА/ 

 

Обособена позиция №1 – Лабораторна апаратура за нуждите на  Аграрен  университет – 

Пловдив и НИЦ при Аграрен университет - Пловдив 

1. Един брой - Дестилатор настолен за вода - Производителност 7-8л. на час. Разход на 

вода 60л. на час.  От неръждаема стомана. Захранващо напрежение/мощност-230V / 

50…60Hz/6.0kW; 

2. Един брой - Дестилатор за вода – стенен,производителност 10л/ч,изпарител – 

алуминий; 

3. Един брой - Дестилатор за вода – настолен от неръждаема стомана,контрол вода и 

температура,производителност мин. 4л/час, EC по-малко или равно 2,5us / см at 250C; 

4. Един брой - Система за получаване на  чиста вода за общо лабораторно приложение 

клас  II – Течно-кристален дисплей с показание качеството на водата,състояние на 

системата,оставащо време на живот на предварителния филтър,качество на получената вода 

по-добро от бидестилирана. Дебит към резервоара 7л/ч. Изискване към захранващата вода – 

налягане 0.5 – 5.0bar , производимост < 900uS/см.,Качество на получената вода – 

съпротивление > 10МΩ х см,проводимост < 900 uS/см. Системата трябва да задържа; 

предфилтър,модул за обратна осмоза,модул за дейонизация,усилваща помпа 2 комплекта. 

Резервоар за 10л. с датчик за нивото; 

5. Един брой - Преносим тестер за измерване на хлорофил в интактни листа с LCD 

дисплей. Измерване-оптична абсорбация, две дължини на вълната 735 и 700nm в диапазон 41-

675мг/м2. Единици съотношение 735/700nm или мг/м2. Площ на измерване с диаметър 3мм. 

Време за измерване 5 секунди. Светлинен източник LED 460nm и детектори с лимитиращи 

филтри 700-710nm и и 730-740nm. Автоматична температурна компенсация.Запаметяване на 

данни.Зареждащи се батерии и зареждачка. Изход USB за връзка с PC и софтуер за PC; 

6. Един брой - Фиброоптичен Спектрометър, 40мм bench. линеарен силикон 

детектор,сигнал/шум4000:1,високоскоростенUSB интерфейс,USB кабел,дифракционна 

решетка,обхват 700-1050nm,подходящ за химичен анализ на C-H, O-H, N-H групи, като 

протеин,глутен,мазнени,влакнени на смелни зърнени проби. Калибрационен и прогнозиращ 

софтуер,измерва и архивира неограничен брой продукти. Измерва 1 съставка за един продукт, 

за по-висока прецизност. Измерването се извършва за няколко секунди,измервателни 

единици: %,ppb,ppm,ug,mg,mmol,M и др. Показва данните в 

абсорбация,графика,концентрация,on-line възможност за автоматично калибриране на 

спектрометъра и корекция на отклонението по всяко време на измерването. Задаване на 

интеграционно време,интерполация. Автоматично съхраняване на спектрите,възможност за 

отпечатване,конвертиране в ASCII формат. Светлинен източник: Tungsten halogen lamp, 

захранване – 220V AC/12VDC,2500K-3200K; 

7. Един брой - Касетъчна перисталтична  помпа с регулируема скорост с капацитет 0,005 –  

68мл/минута и необходимите тръбички с подходящ диаметър, микропроцесорен 

контрол,задвижващ мотор с регулируема скорост от 1.6 до 160rpm,функция за дозиране,ниски 

пулсации,висока повтаряемост на зададените дебити,2 канала,8 ролки, касетки с автоматичен 



притискащ механизъм,многофункционален LED дисплей,6-бутонна клавиатура,RS 232 

интерфейс,контрол от PC,възможност за отдалечен контрол чрез педал за контрол на 

скоростта,стартиране и спиране,всяка касета може да бъде демонтирана по време на работа 

на помпата без нарушаване на работата на останалите канали,максимално диферентно 

налягане 1.0bar,електрозахранване 230 V / 50 Hz, консумация на енергия 20W; 

8. Един брой - Комбиниран уред за измерване на влага,хектолитрово тегло и температура 

на цяло зърно с 10 стандартни програми за най-разпространените култури и 10 свободно 

програмируеми от потребителя,резултати – влажност %Н20, температура – оС и хектолитър – 

Kg/HI,точност – 0.5%, възпроизводимост – 0.3%, работна температура - +5 до +40оС, 

максимална разлика между температурите на апарата и пробата – 10оС, минимален обем на 

пробата – 250мл., LCD екран 50х25мм, работа на батерии + адаптер, USB изход, тегло без проба 

1.1кг.; 

9. Един брой - Дискова мелница – позволява смилане на пробата с минимална загуба на 

влага,настройка на разстоянието между дисковете,получаване на различни по размер 

проби,съвместими с различни методи на анализи,мощност на мотора 0.5к.с.,скорост на мотора 

1400об./мин.,диаметър на дисковете 64мм, капацитет на смилане 10-14кг. на час,захранване 

220-240V,тегло 12.5кг., подходяща за зърна с масленост до 20%,ниско ниво на шум, подходяща 

за NIR анализатори,число на падане,стандартни методи за определяне на влага,лесни за смяна 

дискове; 

10. Един брой - Лабораторен pH/mV – метър,7 сегментен голям мултифункционален 

дисплей от течен кристал,избираема единица за измерване на температура,автоматична 

температурна компенсация,автоматичен контрол на дрейфа, батерии и мрежово 

захранване,автоматична система за калибриране – 1,2,3 точково и калибриране с произволни 

буферни разтвори; 

11. Един брой - Водна баня с микропроцесорен контрол на температурата,изработена от 

неръждаема стомана,термостат за защита от прегряване,дренажен кран за източване на 

водата,температурен обхват +50. над околната … +99.90С; 

12. Един брой - Орбитална клатачка с микропроцесорен контрол на времето и 

оборотите,амплитуда 5мм.,максимално натоварване на платформата 10кг.,обороти 

30…500rpm,точност 10rpm, течно-кристален дисплей за отчитане на обороти и време; 

13. Два броя - Аналитична електронна везна – обхват 120гр.,точност 0.0001гр.,линейност 

около 0.0003гр,система за автоматично вътрешно калибриране,дисплей от течен 

кристал,теглене в %,различни мерни единици; 

14. Един брой - Сушилен шкаф с микропроцесорен контрол,вътрешно пространство от 

неръждаема стомана и киселинно устойчива съгласно DIN 1.4301,външен панел от 

неръждаема стомана и прахово покритие,течно-кристален дисплей,осветяеми бутони; 

15. Един брой - Сушилня с параметри – мощност до 1000W, обем около 30 литра. 

Температурен обхват от 50С над околната среда до 2200С, цифров или процесорен 

програмируем контролер,точност около 10С / около 0.20С, разделителна способност 

0,10С,триразряден дисплей,обем от 30 до 250литра,цифров таймер до 167часа; 

16. Един брой - Модул за разширяване на капацитета на барабан Xpress Plus и на барабан 

Xpress на микровълнова пещ модел MARS 6 включващ : четири съда с обем 110 милилитра, 

състоящи се от TMF цилиндър,тефлонов капак с резба,вентилационен конектор и външен 



корпус на цилиндъра и четири съда с обем 75 милилитра, състоящи се от тефлонов 

цилиндър,тефлонов капак,вентилационен конектор и външен корпус на цилиндъра; 

17. Един брой – Лабораторна мелница с принцип на действие рязане/удар. Макс. скорост 

28000rpm., макс. скорост на въртене 53 м/с., полезен обем 80мл., макс. твърдост на материала 

за смилане 6 Mohs, големина на зърната за смилане макс. 10мм, бияч от неръждаема 

стомана,камера от неръждаема стомана,мелене със сух лед,мелене под течен азот,мощност 

160W; 

18. Четири броя -  Бинокулярен стереомикроскоп,обективи 2х,4х,3D оптична 

резолюция,бинокулярна глава наклонена под 450 с нагласяемо разстояние от 55 до 

75мм,въртяща се на 3600 глава с лесен достъп на големия обектив; 

 

Обособена позиция №2 – Лабораторна апаратура – микроскопи  за нуждите на проект на 

Аграрен  университет – Пловдив с Американската фондация „Америка за България“ 

1. Един брой - Учебен микроскоп с преминаваща светлина за светло поле - Микроскопски 

статив с фиксирано по Кьолер осветление, вградено стабилизирано захранване , 

потенциометър за интензитета на осветлението, кондензорен държач, фокусиращ механизъм 

по Z с двустранно управление и ход на движение минимум 15мм с възможност за настройка на 

силата на въртене, широчина на зрителното поле – минимум 18mm.Минимум 4 позиционен 

обективен револвер.Двустранна светлинна индикация интегрирана в статива на микроскопа,  

показваща моментния интензитет на осветлението с не по-малко от 5 светодиода на страна. 

Халогенен осветител минимум 6V 30W.Допълнителен LED осветител .Ергономичен максимум 

30º бинокулярен тубус с настройка на междуочното разстояние от 48–75mm, въртене на 360º  и 

позициониране за наблюдение в две височини - горна и долна.Планахроматни обективи с 

увеличения  - 4х/0.10, 10х/0.25, 40х/0.65 и 100х/1.25 имерсия.Окуляр с увеличение 10х, 

диоптрична настройка и широчина на полето минимум 18мм – 2бр.Показалец монтиран в един 

от окулярите.Кондензор 0.9/1.25 с вградена апертурна бленда и слот за фазово контрастен 

плъзгач.Механична предметна маса с минимален размер 140х135мм, покритие против 

надраскване, десен управляващ механизъм за движение по X и Y с вграден държач за 

предметни стъкла и минимален ход на движение 75х30мм.Комплект контрастни филтри – син, 

жълт и зелен.Прахозащитно покривало.Възможност за монтиране на светодиодни модули и 

кубове за флуоресценция с дължина на вълната -  Auramin (455nm) или FITC (470nm); 

2. Един брой - Стерео микроскоп с вградено в статива преминаващо и падащо 

светодиодно (LED) осветление - Оптическо тяло на микроскопа с ергономичен дизайн и zoom 

фактор минимум  4:1.Окуляр с диоптрична корекция и увеличение 10x, широчина на полето 

минимум 20мм - 2бр.Статив на микроскопа с двустранен фокусиращ механизъм по Z минимум 

с минимален обхват на движение 130мм и вградено LED (светодиодно) осветление за 

преминаваща и падаща светлина, като ъгъла на падащото осветление до се регулира в обхват 

минимум до ± 30º.Бутони за регулиране на интензитета на осветлението.Бутон за избиране на 

режима на осветление – само преминаваща светлина, само падаща светлина и смесен 

режим.Общо увеличение на микроскопа с окуляри 10х и обектив 1х -  минимум 8х до 

32х.Работно разстояние на микроскопа с окуляри 10х и обектив 1х-  минимум 

92мм.Възможност за доокомплектовка с тъмно поле и поляризация.Възможност за 

максимално общо увеличение на микроскопа с допълнителни обективи и окуляри до 

96х.Възможност за монтиране на микроскопска камера в един от окулярите; 



Приложение 

 

МЕТОДИКА ЗА  ОЦЕНКА НА  ИКОНОМИЧЕСКИ   НАЙ – ИЗГОДНАТА ОФЕРТА И  

КРИТЕРИЙ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ  

 

При възлагане чрез публична покана по реда на Глава VІІІа от ЗОП с предмет:  
“Доставка на лабораторна аппаратура по обособени позиции за  нуждите на Аграрен 

университет – Пловдив” 
 

 

Възложителят ще определи изпълнителя на обществената поръчка въз основа на 

критерий „икономически най – изгодна оферта”. 

Класирането на офертите се извършва по възходящ ред на получената комплексна 

оценка, като на първо място се класира офертата с най-висока оценка.  

В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически 

най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие, че и 

цените са еднакви се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се 

избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател. 

 

Показатели и съответните им относителни тегла в комплексната оценка, са както 

следва: 

                 

Таблица № 1: 

 

Показател – П 

(наименование) 

Относително 

тегло 

Максимално 

възможен 

брой точки 

Символно 

обозначение 

(точките по 

показателя) 

1. Предложена цена – П 1 50% (0,50) 100 Т ц 

2. Сервизно обслужване – П 2 15 % (0,15) 100 Т со 

3. Гаранционни условия след 

въвеждане в експлоатация П 3 
20 % (0,20) 100 Т г 

4. Срок на доставка - П 4 15% (0.15) 100 Т д 

 

 

Показател № 1: „Предложена цена” (Тц) – с максимален брой точки 100 и 

относителна тежест в комплексната оценка 0,50.  

Максималният брой точки – 100 точки получава офертата с предложена най-ниска обща 

цена. Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-ниската 

предложена цена по следната формула: 

                                  Ц min 

        Т ц  = 100  х  ----------,   

                                   Ц n 

където: 

“100” – максималните точки по критерия (Т ц); 

Ц min – е най-ниската предложена цена от участник;  

Ц n – цената, предложена от конкретния участник по критерия (Т ц); 

П 1 = Т ц х 0,50, където: 

 “0,50” е относителното тегло на показателя.  



 

Показател 2 „Сервизно обслужване” (Т со) – с максимален брой точки 100 и 

относителна тежест в комплексната оценка 0,15.  

 

Максималният брой точки – 100 точки получава офертата с предложени най-добри условия 

по отношение на сервизното обслужване, като точките по показателя за всяка оферта се 

изчисляват, като сума от точките по-начина посочен в таблица № 2.  

 

Таблица 2: 

Сервизно обслужване Оценка Точки 

 

1.Време за реакция – Т со1 

(включва времето за посещения 

на място и констатиране на 

повредата) 

до 24 часа 50 точки  50 точки 

максимален брой 

за критерия 

Т со1 над 24 до 48 часа 

 

30 точки 

над 48  10 точки 

2.Време за отстраняване на 

повреда – Т со2 

до 24 часа 50 точки  50 точки 

максимален брой 

за критерия 

Т с2 

 

над 24  30 точки 

Максимално възможни точки по показател   

“Сервизно обслужване” – Т со = Т со1 + Т со2  

100 точки 

 

Точките по този показател на n- я участник се получават по следната формула: 

П 2 = Т со х 0,15, където: 

 “0,15” е относителното тегло на показателя.  

 

Показател 3 “Гаранционни условия след въвеждане на оборудването в 

експлоатация”, с максимален брой точки – 100 и относително тегло в комплексната оценка 

– 0,20. 

Минималният брой точки – 70 получава офертата/те, която/които ще осигурят 

минималния срок определен от възложителя за гаранционно обслужване – 2 години. За всяка 

допълнителна година гаранционно обслужване се получават по 15 точки, до достигане на 

100. 

Точките по този показател на n- я участник се получават по следната формула: 

 

П 3 = Т г х 0,20, където: 

 “0,20” е относителното тегло на показателя.  

 

Показател 4 „Срок на доставка” (Тд) – с максимален брой точки 100 и относителна 

тежест в комплексната оценка 0,15.  

Минимален брой точки (Тд) – 60 точки получава офертата с предложен срок на 

доставка 25 дни. За всеки ден по-малко спрямо максималния срок от 25 дена се дават по 2 

точки, но не повече от 40 т. 



 

Точките по този показател на всеки от участниците в процедурата се получават по 

следната формула: 

 

П 4 = Т д  х 0.15, където: 

0,15 е относителната тежест на показателя. 

  

Комплексната оценка (КО) на всеки участник се получава, като сума от оценките на 

офертата по четирите показателя, изчислени по формулата:  

КО = П 1 + П 2 + П 3 + П 4  

Оценката се закръглява с точност до два знака след десетичната запетая (0.00).  

Офертата, получила най-висока комплексна оценка, се класира на първо място. 

 

Забележка: Класирането се извършва по отделни обособени позиции.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 

До 

    Аграрен университет – Пловдив 

 

ОФЕРТА 

От ……………………………………………………….. 

За участие в процедура за възлагане чрез публична покана по реда на Глава VІІІа от 

ЗОП с предмет: 
“Доставка на лабораторна аппаратура по обособени позиции за  нуждите на Аграрен 

университет – Пловдив” 
 

І. ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИКА 

1. Наименование или име на участника _____________________________________________________ 

2. Декларирам следният ЕИК по ЗТР _______________________________________________________ 

3. Представлявано от ___________________________________________________________________  

    в  качеството си на ____________________________________________________________________  

                                                                       (представляващ или пълномощник) 

4. Седалище и адрес на управление _______________________________________________________ 

Телефон  ________________________________ 

Факс  ________________________________ 

E-mail   ________________________________ 

 
5. Обслужваща банка ________________________________ 

IBAN ________________________________ 

BIC  ________________________________ 

6. Лице за контакти  _____________________________________________ 

Длъжност   ________________________________ 

Телефон/факс  ________________________________ 

 
I. С настоящата оферта заявявам, че съм запознат/а, приемам изцяло условията в 

поканата  за участие и приложенията към нея и заявявам, че желая да участвам в избора на 
изпълнител за възлагане на чрез публична покана с предмет: “Доставка на лабораторна 
аппаратура по обособени позиции за  нуждите на Аграрен университет – Пловдив”,                                       
по Обособена позиция № ……………………………………………………………………………………………... 

/изброяват се всички Обособени позиции, за които кандидатства участника/ 
 

 II. Предлагам без резерви и ограничения, да изпълним доставките по предмета на договора, в 

съответствие с техническите и другите изисквания на възложителя. 
 

ІІ. ТЕХНИЧЕСКОТО НИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА Е СЛЕДНОТО 

 

 (Забележка:  
Тази част от офертата може да се представи и като отделно приложение/-я към нея,  

като задължително следва да съдържа пълна информация и/или други документи, 
посочващи техническите характеристики и параметрите на предлаганата за доставка 
лабораторна апаратура) по всички Обособени позиции, по които кандидатства участника: 

 
______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 



 III. Настоящата оферта е валидна за срок от  _________ (______________________) 
календарни дни, но не по-малко от 30 (тридесет) календарни дни, считано от крайния срок за 

подаване на офертите и ще сме обвързани от задълженията и условията, поети с нея и тя може да 
бъде приета във всеки един момент преди изтичане на този срок. 
 
 IV. С подаване на настоящата оферта, декларирам, че: 

1. Предлагам срок за доставката: __________ (________________) календарни дни 
от влизане в сила на договора. 

2. Предлагам гаранционен срок, считано от датата на доставката и приемането 
на мястото, посочено в договора като крайно местоназначение, както следва: _________ 
(___________________) години. 

Приемам условията за уреждане на гаранцията, посочени в проекта на договор. 
Представям гаранционни условия на производителя на лабораторната 

апаратура. 
3. Предлагаме срокове за сервизно обслужване, както следва: 
 

Сервизно обслужване Предложение 

 
1.Време за реакция – (включва времето 
за посещения на място и констатиране 
на повредата) 

 
до  ………… часа 

 

 

 

2.Време за отстраняване на повреда – 
(включва времето за отстраняване на 
повредата в т.ч. и доставката на 
необходимите за ремонта резервни 
части и материали) 

до  …………… часа 

 

 
Забележка: Когато участник кандидатства по няколко Обособени позиции, предложенията в 
раздел ІV, може да са различни за различните обособени позиции. 

  
V. Ценово предложение за изпълнение на поръчката: 

Предлаганата по – долу цена е с включени печалба, данъци и всички други разходи, 
необходими за изпълнение на поръчката в изискания обхват, в т.ч.: разходи за мобилизация на екипа 
на Изпълнителя; разходи за осигуряване на необходимата апаратура, консумативи за първоначална 
инсталация, ако са необходими; заплащане на възнаграждения на екипа на Изпълнителя, вкл. 
произтичащи социални и здравни плащания, свързани с работата на Изпълнителя; плащания към 
подизпълнители /ако има такива/; разходи за първоначална инсталация и при изискване от 
Възложителя обучение на персонал за работа с доставяната апаратура, други разходи, считани за 
необходими за изпълнение на договора, т.е. предлаганата крайна цена за изпълнение на 
поръчката  по отделните Обособени позиции, за които кандидатстваме е: 

№ 

Наименование на 
апаратурата по 

отделни 
обособени 

позиции 

Описание на основните 
технически характеристики на 

предлаганата апаратура 
Мярка 

Коли-
чество 

Стойност в 
лева 

(без ДДС) 

1 2 3 4 5 6 

І. Обособена позиция №1 

1.  
……………………….. 

 

…………………………………………… 
…………………………………………… 

Бр.   

2.      

…      

Без ДДС:  

  20 % ДДС:                                                                                          

ОБЩО:  



ІІ. Обособена позиция №2 

1.  
……………………….. 

 
…………………………………………… 
…………………………………………… 

Бр.   

2.      

…      

Без ДДС:  

  20 % ДДС:                                                                                          

ОБЩО:  

 
 
За изпълнение на поръчката желаем аванс в размер на _____________  % 

(_________________________ процента) от стойността на договора. 

 
Известно ни е, че всяка оферта задължително подлежи на проверка от страна на комисията, 

за допуснати аритметични грешки в оферираните цени, като ако такива се установят, поправката им 
се извършва автоматично от комисията без нужда от уведомление до нас, по следните правила:  

             - При несъответствие между сумите, посочени цифром и словом (когато такава е 
посочена), водеща е сумата, изписана словом; 

             - При несъответствие между предложените цена без ДДС, 20 % ДДС върху цената без 
ДДС и цената с включен ДДС, водеща е цената, посочена без ДДС, в съответствие с която се 

преизчисляват стойността на ДДС и цената с включен ДДС.   
 

VI. Запознати сме с проекта на договор и приемаме условията му. 

  
VII. При изпълнението на поръчката няма да ползваме/ ще ползваме следните (ненужното се 

зачертава) подизпълнители: 

Подизпълнител 
 

(избройте имената и 
адресите на 

подизпълнителите) 

Видове работи, които ще изпълнява 
(посочете кои услуги от общата 

поръчка ще изпълнява) 

Дял в проценти (%) от 
общата стойност на 
поръчката, който ще 

бъде изпълнен 

   

   

 
Във връзка с това прилагаме писмено съгласие (декларация Приложение № 3) от страна на 

посочените подизпълнители за участието им, както и удостоверение за актуална регистрация/ респ. 
документ, удостоверяващ единен идентификационен код (ЕИК) на подизпълнителя. 

 
 VIII. Задължавам се да уведомя Възложителя незабавно, ако настъпи промяна в 

гореизложените обстоятелства, на всеки етап от изпълнението на договора. Също така 
потвърждавам, че разбирам и приемам, че всяко отклонение от образеца на настоящата оферта и 
изискванията на възложителя, както и всяка неточна или непълна информация, представена в това 
предложение, може да доведе до отстраняване от участие.  

 
 IX. Приложение към настоящата оферта са всички представени в тази връзка 

идентификационни документи, справки, декларации и други квалификационни документи, 
представени от нас. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



№ 
по 

ред 

Изискуем документ 
 

(вкл. с посочване на изискуемата форма на представяне) 

Прилага ли се – 
Отбелязва се с 

Да/Не 

(И доп. описание по 
преценка на 
участника) 

 
1 

Оферта по образец с включено в нея техническо предложение 
(съдържащо и данни за предлаганото изпълнение на поръчката, вкл. 
характеристиките и параметрите на предлаганата аппаратура за доставка) 
и ценово предложение – оригинал (Забел.: Техническото предложение и 
Ценотовото предложение могат да представят и като отделни документи) 

 

2 

КОГАТО УЧАСТНИКЪТ Е ТЪРГОВЕЦ – оригинал или завeрено от 
участника копие на документ, удостоверяващ единен идентификационен 
код (ЕИК) или посочване на ЕИК в офертата, а за чуждестр. юридическо 

лица – съответен еквивалентен документ, издаден от съдебен или адм. 
орган в държавата, в която са установени.  

АКО УЧАСТНИКЪТ Е ОБЕДИНЕНИЕ, КОЕТО НЕ Е ТЪРГ. ДР-ВО, се 
представя завeрено от участника копие на документа за създаването му. 

КОГАТО УЧАСТНИКЪТ Е ФИЗ. ЛИЦЕ – завeрено от участника копие на 
документа му за самоличност. 

 

3 
Документ за регистрация по Закона за данък върху добавената 
стойност (при наличие на регистрация) – заверено от участника копие 

 

4 

Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата 

и/или приложени документи (оригинал) – представя се, когато офертата 
или някой документ от нея не са подписани от управляващия и 
представляващ участника, съгласно актуалната му регистрация, а от 
изрично упълномощен негов представител 

 

5 

Декларация за подизпълнители – оригинал. 

В случай, че ще се използва подизпълнител, участникът представя 
декларация за съгласие от посочения подизпълнител, заедно с документ, 
удостоверяващ ЕИК на подизпълнителя. 

 

6 

Списък с данни за техническите лица, предвидени за срока на договора, 

вкл. за периода на гаранционен сервиз, като отговорни за доставката, 
монтажа и гаранционното бслужване, вкл. за контрола на качеството – 
оригинал. 

 

7 
Декларации за ангажираност при изпълнение на обществената поръчка 

от лицата, включени в списъка с данни за техническите лица – оригинали.  

8 

Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на 
обществената поръчка – подобна лабораторна аппаратура, изпълнено 
през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, 
с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с 
доказателство за извършените доставки,  
Като минималното изискване е да има най – малко три доставки на 
подобна аппаратура 
Забележка: Приемат се и само  три доставки, независимо че 
участникът .участва за повече от една обособена позиция. 

 

9 

Технически каталози/брошури на производителя, включващи кратко 
описание на основните технически характеристики с посочена връзка към 
официалните интернет страници на производителите, където може да се 
получи техническа информация за предложените модели (от тези 
материали трябва да се вижда в ясен вид основните технически параметри, 
по които да бъде оценявана апаратурата) – заверени от участника копия. 

 

10 
Валиден сертификат за управление на качеството ISO 9001: 2008 – 

заверени от участника копия.  



11 

Други (по преценка на участника): 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 
ЗАБЕЛЕЖКА: 
НЕПРЕДСТАВЯНЕТО ОТ УЧАСТНИК НА НЯКОЙ ОТ ДОКУМЕНТИТЕ ПОСОЧЕНИ  ПО-ГОРЕ 

ИЛИ НЕПРЕДСТАВЯНЕТО НА ДОКУМЕНТИТЕ ВЪВ ВИДА, КОЙТО СЕ ИЗИСКВА, ИЛИ 
НЕПРАВИЛНОТО  ИМ ПОПЪЛВАНЕ  Е ОСНОВАНИЕ  ТОЗИ УЧАСТНИК ДА БЪДЕ ОТСТРАНЕН ОТ 
УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА. 

 
 
Предвид изложеното по – горе, моля да разгледате представената Ви оферта. 

Изпълнението на поръчката ще бъде извършено в съответствие с показателите, посочени в 
настоящата оферта и при спазване на всички нормативни изисквания за извършваната 
дейност.  

 
 
 
Дата: __________ 2015 г.                        ____________________________________ 

(________________________________________________) 

                    (длъжност, подпис, име и печат) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
за съгласие за участие като подизпълнител 

при възлагане на обществена поръчка с предмет: 

“Доставка на лабораторна аппаратура по обособени позиции за  нуждите на Аграрен 
университет – Пловдив” 

 
от 

1. Наименование или име ________________________________________________________________ 

2. Декларирам следният ЕИК по ЗТР _______________________________________________________ 

3. Представлявано от ___________________________________________________________________ 

    в  качеството си на ____________________________________________________________________  
                                                                       (представляващ или пълномощник) 

4. Седалище и адрес на управление _______________________________________________________ 

Телефон  ________________________________ 

Факс  ________________________________ 

E-mail   ________________________________ 

 
5. Лице за контакти  _____________________________________________ 

Длъжност   ________________________________ 

Телефон/факс  ________________________________ 

 
ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 
Представляваното от мен лице:  

______________________________________________________________________________________  
(посочете лицето, което представлявате) 

е съгласно да участва като подизпълнител на участника  

______________________________________________________________________________________  
(посочете участника, на който сте подизпълнител) 

при изпълнение на обществена поръчка с предмет: 

““Доставка на лабораторна аппаратура за  нуждите на Аграрен университет – Пловдив” 

 
Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител са:  

______________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

(Избройте конкретните части и техния обем от обекта на обществената поръчка 
 които ще бъдат изпълнени от Вас като подизпълнител) 

 

Запознати сме, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител, нямаме право да 
участваме в горепосочената процедура със самостоятелна оферта.  

 

Дата:  ____________ 2014 г.                                                 ДЕКЛАРАТОР: __________________ 

         (___________________________) 

 

 

 



Приложение 

 

Д О Г О В О Р 

за възлагане на обществена поръчка за 
“Доставка на лабораторна аппаратура по обособени позиции за  нуждите на Аграрен 

университет – Пловдив” 
 
 

 

На основание чл.9 от Закона за задълженията и договорите, чл.101е, ал.1 във връзка с чл.14, 
ал.4, т.2 във връзка с чл.7, т.1, предложение първо и чл.3, ал.1, т.1 от Закона за обществените 
поръчки, , 

С оглед на решение по Протокол от ……………… 2015 година на Комисия, назначена със 
Заповед № ……….. от ……………..г. на Ректора на Аграрен университет - Пловдив, между: 

І. Аграрен университет – гр. Пловдив, адрес: град Пловдив, бул. Менделеев №12,  бул.  

«Менделеев» № 12, с БУЛСТАТ 000455464, представлявано от Ректора – проф. дсн Димитър 
Греков  и  Главен счетоводител – Росица Христева, от една страна, наричано за краткост в 
договора “ВЪЗЛОЖИТЕЛ” 

и 
………………………………………………………, вписано в търговския регистър към Агенция по 

вписванията при Министерство на правосъдието с ЕИК ......................, ид. № по ЗДДС BG...................; 
адрес на управление: град/село ………………, улица …………….......…… № ………, представлявано от 
управителя/ ....................……………………………………........…, ЕГН ……………….........., от друга 
страна, наричан/о за краткост в договора “Изпълнител”, 

се сключи настоящия договор за следното: 

РАЗДЕЛ І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. ВЛИЗАНЕ В СИЛА. СРОКОВЕ 
 

 

Чл.1. (1) Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши от свое име и на своя 
отговорност “Доставка на лабораторна аппаратура по обособени позиции за  нуждите на 
Аграрен университет – Пловдив” по Обособена позиция № ………., в съответствие с 
Техническата спецификация на възложителя (Приложение № 1 – неразделна част от поканата), 
Офертата на Изпълнителя и клаузите на този договор, при цена на договора в размер на 
__________ лева без ДДС, респ. __________ лева с включен ДДС: 

(2) Договорът влиза в сила от подписването му. 
(3) Срокът за изпълнение на доставката, предмет на договора е до __________ 

(________________) календарни дни от влизане в сила на договора.  
(4) Изпълнителят следва да информира Възложителя за всички обстоятелства, 

които е възможно да затруднят или забавят осъществяването на възложената доставка, с оглед на 
евентуално спиране срока за изпълнение. Искането за спиране изпълнението, трябва да бъде 
съпроводено от всички подкрепящи доказателства, необходими за неговото преценяване. 

(5) Сроковете, свързани със задълженията на Изпълнителя спират да текат в 

следните случаи: 
1. В следствие на забава, породена от действията на администрацията или 

промени в нормативните актове, регулиращи съответната материя. 
2. Когато забавата е причинена поради виновно действие или бездействие на  

Възложителя – до неговото преустановяване. 
(6) Доставката се извършва до град Пловдив, сграда Ректорат, бул. Менделев 

№12, като Изпълнителят уведомява Възложителя предварително за точният ден и време, с оглед 

осигуряване от последния на лице за приемане на доставката в определеното място. 
(7) Цената е определена при условие на доставка, в мястото на доставка, посочено в 

договора и включва всички разходи на Изпълнителя за изпълнението на поръчката. Транспортът до 

местоназначението, включително съхранението, всички дължими такси, и други разходи, свързани с 
доставката, се организират и заплащат от Изпълнителя като разходите за това са включени в 

цената. 
(8) Рискът от случайно погиване или повреждане на стоките ще бъде прехвърлен на 

Възложителя в мястото на доставката след предаването им по реда, определен в договора. 
Чл.2. Предаването и приемането на стоките в мястото на доставката, се извършва и 

удостоверява с надлежно подписан от двете страни протокол, в който се вписват придружаващите 
стоките документи, доказващи изпълнението на изискванията на възложителя, подробно описани в 
техническата спецификация. 



Чл.3. (1) Плащането на цената по член 2 от договора ще се извършва в лева, по посочена от 
Изпълнителя банкова сметка. 

(2) Дължимата сума, се изплаща, както следва: 

 2.1. Аванс в размер на ______ % от стойността на договора (Забел.: Авансът 
може да бъде в размер до 30 % от стойността на договора и е в конкретен размер, посочен в 
ценовото предложение от офертата на изпълнителя) – в срок до 20 дни от влизане в сила на 
договора за възлагане на обществената поръчка.  

Авансът се изплаща при искане, направено в посочения срок, чрез представяне на 
оригинална фактура за авансово плащане от Изпълнителя, издадена съобразно Закона за 
счетоводството.  

Предоставената авансово сума  се погасява посредством приспадане на сумата от 
окончателното плащане за извършените от изпълнителя доставки.  

2.2. Окончателно плащане в размер стойността на извършените доставки – в 
срок до 10 (десет) дни от изпълнението, като се приспада авансово платената сума, когато това е 
приложимо. За извършени доставки се считат само тези, за които има съставен приемо – 
предавателен протокол, удостоверяващ приемането без забележки.  

При липса на представена фактура за авансово плащане в посочения за това 
срок, цялата дължима сума по договора се изплаща при условията за окончателно плащане. 

(3) За плащане на извършените доставки, Изпълнителят представя на Възложителя 

следните документи:  
3.1. Двустранен приемо – предавателен протокол за извършената доставка, 

вкл. монтаж и инсталация, когато е приложимо, придружен от съпътстващите стоките документи, 
издадени от производителя и/или доставчика; 

3.2. Оригинална фактура, издадена след подписване на протокола за 
приемане, включваща само приетите без забележки доставки и оформена съгласно изискванията на 
нормативните актове. 

Чл.4. Офертата на Изпълнителя е неразделна част от договора. 

 
 РАЗДЕЛ ІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
 
 

Чл.5. Възложителят има право: 
1. Да контролира дейността на Изпълнителя, относно изпълнението на поетите с 

настоящия договор задължения, както и срокове за отстраняване на констатирани нарушения.  
2. Да проверява и/или  изпитва стоката, за да потвърди съответствието й със 

спецификацията на договора, за което не дължи допълнително възнаграждение. Възложителят 
своевременно уведомява Изпълнителя в писмен вид за представителите си, определени за тази 

цел, когато клаузата ще се ползва. 
Проверките и тестовете могат да се провеждат и в помещенията на Изпълнителя или 

на мястото на доставката. Когато се провеждат в помещенията на Изпълнителя, на проверяващите 

трябва да се предоставят всички съответни помощни средства и съдействие, без това да се заплаща 
от Възложителя. 

Ако проверената или изпитана стока не отговоря на техническата спецификация, то 
Възложителят може да откаже приемането на стоката. В този случай Изпълнителят за своя сметка 

заменя стоката или извършва необходимите промени, така че стоката да отговори на изискванията, 
без това да се заплаща от Възложителя. 

Чл.6. Възложителят е длъжен: 
1. Да предоставя на Изпълнителя необходимата във връзка с 

изпълнението на настоящия договор информация. 
2. При необходимост и поискване от Изпълнителя, да му оказва 

съдействие при изпълнение на неговите задължения. 
3. Да приеме доставката, ако същата е изпълнена съгласно 

договорените срок, количество и качество. 
4. Да заплаща на Изпълнителя уговорената в настоящия договор 

цена, при посочените условия и ред. 
 

РАЗДЕЛ ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
 
 

Чл.7. Изпълнителят съобразява изпълнението на доставките със стандартните специфични 

технически изисквания, със свързаните с предмета на поръчката законови и подзаконови нормативни 
актове, действащи към момента на изпълнението и съгласно условията на договора. 

Чл.8. Изпълнителят има право: 
1. Да изисква от Възложителя предоставянето на необходимата 

във връзка с изпълнението на настоящия договор информация. 
2. При необходимост да иска от Възложителя оказване на 

съдействие при изпълнение на поетите задължения. 



3. Да получава от Възложителя уговорената в настоящия договор 

цена, при посочените условия и ред. 
Чл.9. Изпълнителят е длъжен: 

1. Да извършва от свое име и на своя отговорност възложената по 
чл.1 от договора доставка. 

2. Да извърши възложената доставка качествено и в срок. 
3. Да предостави на Възложителя договорената, както и 

съпътстващата от производителя документация с необходимото съдържание за 
използването на стоката по предназначение. 

4. Да спазва изискванията на националната програма, по която се 
финансира поръчката. 

5. Да посочва в разходооправдателните документи, издадени във 
връзка с разходи по договора (фактури или документи с еквивалентна 
доказателствена стойност), наименованието на програмата, модула и дейността.  

6. Да издава разходооправдателните документи по предходния 
пункт в лева. 

7. Незабавно да уведоми Възложителя при прекратяване на 

дейността си като търговец и да представи удостоверение за вписаната промяна в 
7-дневен срок от вписването.  

Чл.10. (1) Изпълнителят няма право да прехвърля правата и задълженията си по договора 

на трети лица. 
 (2) Изпълнителят няма право при изпълнение на поръчката да използва 

подизпълнители. (При заявено използване на подизпълнители, това обстоятелство се вписва в 
договора, като за подизпълнителите се спазват правилата на ЗОП).  

 

ІV. РЕКЛАМАЦИИ. ГАРАНЦИИ 
 

Чл.11. (1) Изпълнителят гарантира, че доставената по договора стока е нова, няма явни или 

скрити дефекти, произтичащи от проекта, материалите или изработката, при нормална употреба на 
стоките при условията, преобладващи в България. 

(2) Качеството на доставената стока, предмет на настоящия договор, следва да 

отговаря на техническите стандарти на производителя, в съответствие с минималните изисквания на 
Възложителя, посочени в техническата спецификация.  

Чл.12. (1) Възложителят може да предяви рекламации пред Изпълнителя за качество (вкл. 

скрити недостатъци): 

- при доставяне на стока не от договорения вид; 

- при констатиране на дефекти при експлоатация на стоката. 
(2) Рекламации за явни и скрити недостатъци на стоката се правят в 5 (пет) дневен 

срок от откриването им, като в този срок Възложителят е длъжен да уведоми писмено Изпълнителя 

за установените дефекти. 
(3) В рекламациите се посочва номерът на договора, вида на стоката, основанието за 

рекламация и конкретното искане на Възложителя. 
(4) В 5 (пет) дневен срок от получаване на рекламацията, Изпълнителят следва да 

отговори на Възложителя писмено и конкретно дали приема рекламацията или я отхвърля. 
(5) При рекламация за явни недостатъци Изпълнителят е длъжен в двуседмичен срок 

от получаване на рекламацията за своя сметка и риск да достави на мястото на доставяне 
договорената стока. 

(6) При рекламации за скрити недостатъци Изпълнителят е длъжен в едномесечен 

срок от получаване на рекламацията да отстрани недостатъците за своя сметка и риск. 
(7) Разходите и рисковете по новото доставяне са за сметка на Изпълнителя. 

Чл.13. (1) Гаранцията е валидна за  _________ (___________________) години, считано от 
датата на доставката и приемането на мястото, посочено в договора като крайно 
местоназначение. 

(2) В случай, че Изпълнителят след уведомяване за наличие на дефект, не изпълни 
задължението си да отстрани дефектите в определения срок, Възложителят може да предприеме 

такива действия, за отстраняване на дефектите, които счете за необходими, за сметка и риск на 
Изпълнителя, като това няма да препятства правата, които Възложителят има срещу 
Изпълнителя. 

(3) Разходите за повреди, възникнали в резултат на небрежност и неправилна 

експлоатация, не се включват в гаранционното сервизно обслужване. 
(4) Ако следствие небрежност, виновно действие или бездействие на Възложителя 

по време на гаранционния срок възникне повреда на стоката, то той заплаща труда по ремонта, 
включително вложените части и материали. 

(5) Във всички случаи на наличие на по – благоприятни условия по гаранциите, 

дадени от производителя, в сравнение с тук договорените, както и дадени в офертата, приложими са 
по – балогоприятните такива. 



РАЗДЕЛ V. ОТГОВОРНОСТ И НЕУСТОЙКИ 
 
Чл.14. За виновно неизпълнение на задълженията по чл.1 от настоящия договор или 

неизпълнение на други договорени дейности, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 1 % от 

стойността на стоката, за която е налице неизпълнението, за всеки просрочен ден, но не повече от 20 
% от стойността на договора. 

Чл.15. Неустойките по предходния член не са пречка за търсене на обезщетения за по- 

големи вреди, по общия ред. 
РАЗДЕЛ VІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

 

Чл.16. Договорът може да бъде прекратен предсрочно по взаимно съгласие на страните, 
изразено в писмена форма. Възложителят може едностранно, по собствена преценка, чрез писмено 
уведомление изпратено до Изпълнителя да прекрати договора частично или изцяло, във всеки един 

момент по време на изпълнението му, в зависимост от наличието на обективни причини. В 
уведомлението трябва да бъде посочено, че прекратяването е по желание на Възложителя, за каква 

част и от кога се прекратява договора. 
РАЗДЕЛ VІІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ 

 
Чл.17.Императивните законови разпоредби, влезли в сила след сключване на договора, 

важат без да е необходимо същият да се променя. 
Чл.18. Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително 

споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или 
прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в  договора  или приспособяването му към 
нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от съда, съгласно действащото 
законодателство. 

 
НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ ДОГОВОРА Е ПРИЛОЖЕНАТА КЪМ НЕГО ОФЕРТА (ВКЛ. 

ТЕХНИЧЕСКОТО И ЦЕНОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ) НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
 
Настоящият договор се състави и подписа в 3 еднакви екземпляра – един за Изпълнителя и 

два за Възложителя и влиза в сила от момента на подписването му. 

 
 
       ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                                          ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

 
 
 
1.   ........………………...                                                                 ……………................. 
         (подпис и печат)                                                                             (подпис и печат)    
…………………….......................…….. (име)                       ………………........................………… (име) 
                 Ректор                     Управител 
  
 
2. ………………………                                                       …………....................……………… (фирма) 
           (подпис)     
……………………........................….(име)                                            
        Гл. счетоводител 

 

 

 

 

 

 

 

 


