ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05-0001 „Да направим училището
привлекателно за младите хора”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Приложение №1

Пълно описание на предмета на поръчката и правно основание за
възлагане, технически спецификации, изисквания и указания към
участниците
І. Пълно описание на предмета на поръчката и правно основание за възлагане.
1. Предмет на поръчката.
Доставка чрез покупка на терминални работни места и компютърно оборудване за
нуждите на ІІ СОУ „Проф. Никола Маринов” гр. Търговище по две обособени позиции.
2. Кратко описание на предмета на обществената поръчка - Доставка чрез покупка
на терминални работни места, компютърни системи и мултимедийни проектори,
флашпамет, цифрови носители на информация за нуждите на ІІ СОУ „Проф. Никола
Маринов” гр. Търговище по две обособени позиции:
І обособена позиция – Терминални работни места по Национална програма
„Информационни и комуникационни технологии /ИКТ/ в училище”
ІІ обособена позиция – Компютърно оборудване по проект BG051PO001-4.2.05-0001
„Да направим училището привлекателно за младите хора”, приоритетна ос 4 от
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – „Подобряване достъпа до
образование и обучение” и област на интервенция 4.2 „Децата и младежта в
образованието и обществото”, Училище за себеутвърждаване и подготовка към
европейски хоризонти (У С П Е Х), бенефициент: Министерство на образованието,
младежта и науката
Техническите средства по позициите са подробно описани в т.ІІ Технически
спецификации.
3. Място и срок за изпълнение на поръчката.
3.1.Място на изпълнение на поръчката – ІІ СОУ „Проф. Никола Маринов”, гр.
Търговище
3.2.Срок за изпълнение на поръчката – по предложение на участниците, но не повече
от:
За І обособена позиция – Терминални работни места по Национална програма
„Информационни и комуникационни технологии /ИКТ/ в училище”- 30 (тридесет) дни,
считано от датата на сключване на договора.
За ІІ обособена позиция – Компютърно оборудване по проект BG051PO001-4.2.05-0001
„Да направим училището привлекателно за младите хора”, приоритетна ос 4 от
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – „Подобряване достъпа до
образование и обучение” и област на интервенция 4.2 „Децата и младежта в
образованието и обществото”, Училище за себеутвърждаване и подготовка към
европейски хоризонти (У С П Е Х ), бенефициент: Министерство на образованието,
младежта и науката – 10 (десет) дни, считано от датата на сключване на договора.
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4. Количества и стойност.
4.1. Количества.
4.1.1. За І обособена позиция – Терминални работни места по Национална програма
„Информационни и комуникационни технологии /ИКТ/ в училище”: 24 броя
терминални работни места (2 сърварa и 22 работни места) - за два компютърни
кабинета
4.1.2. За ІІ обособена позиция – Компютърно оборудване по проект BG051PO0014.2.05-0001 „Да направим училището привлекателно за младите хора”, приоритетна ос
4 от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – „Подобряване достъпа до
образование и обучение” и област на интервенция 4.2 „Децата и младежта в
образованието и обществото”, Училище за себеутвърждаване и подготовка към
европейски хоризонти (У С П Е Х), бенефициент: Министерство на образованието,
младежта и науката:
Компютърна конфигурация в т.ч: настолен компютър – 11 бр., монитор – 11 бр.,
клавиатура- 11бр., мишка- 11 бр.
Друго оборудване:
Слушалки- 25 бр.
Преносими компютри- 3 бр.
Мултимедиен проектор- 3 бр.
Флашпамет- 43 бр.
Универсални цифрови DVD дискове - 157 бр.
CD-ROM-дискове- 3 бр. шпиндели по 50 бр.
4.2. Максимално допустима стойност на поръчката – 30 155,33 лв. без ДДС, в т.ч. по
позиции, както следва:
4.2.1. За І обособена позиция- 17 083.33 лв. без ДДС
4.2.2. За ІІ обособена позиция- 13 072,00 лв. без ДДС
Забележка: По ІІ обособена позиция максимално допустимата единична цена за
компютърна конфигурация /компютър, монитор, клавиатура и мишка/, преносим
компютър, мултимедиен проектор е 700,00 лв. без ДДС.
5. Правно основание за възлагане на поръчката.
Настоящата обществена поръчка се възлага на основание чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП и при
спазване на условията и реда на глава осма „а” от ЗОП – Възлагане на обществени
поръчки чрез публична покана.
ІІ. Технически спецификации
1. За І обособена позиция – Терминални работни места по Национална програма
„Информационни и комуникационни технологии /ИКТ/ в училище”:
Технически параметри за обезпечаване на 24 броя терминални работни места (2 сърварa
и 22 работни места) терминални работни места (висок клас терминали – за
видеообработка, CAD системи, HD видео и др.):
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Работно място

Технически изисквания

Клавиатура

Избраните крайни устройства за терминални решения следва да са с
минимални физически размери (обем не повече от 0,003 м3) или интегрирани в
монитора. Те не бива да имат собствен твърд диск или някакви движещи части
(заради изисквания за отказоустойчивост и ниско ниво на шума). В случаите,
когато решенията не са интегрирани, е препоръчително да се търсят такива с
възможност за интеграция към монитор.
връзка с монитор, клавиатура и оптична мишка, конектори за слушалки
(колонки) и микрофон, както и да имат минимум 2 свободни USB порта (min
USB 2.0), извън тези, които се ползват за стандартните му функции (монитор,
мишка, клавиатура, мрежа)
PS/2 или USB кирилизирана

Мишка

PS/2 или USB оптична мишка със скрол

Връзка със сървъра

мин. един LAN интерфейс

Връзка с монитора

един (или повече) от четирите типа – VGA, HDMI, DVI, DP

Монитор (диагонал)

min. 21-inch

Раздел. способност

min. 1920 x 1080

Време за реакция

max. 5ms

Контраст

min. статичен контраст 1000:1

Яркост
Ел. консумация на
комбинацията от
терминал и монитор

min. 250 cd/m2

Спецификация на
терминалния клиент (ТК)

Интерфейси

Гаранция на всички
компоненти

не повече от 60W обща консумация
min. 36 месеца при ангажимент на доставчика за сервиз/доставка или подмяна
на място в случай на дефектирали устройства, по причини, които не са по вина
на Възложителя (т.е. не са вследствие на неправилна експлоатация или
съхранение). Максимален срок за ремонт/подмяна на място на дефектирало
устройство – до края на следващия работен ден.

Спецификации на
сървър/сървъри
Процесор
Памет
Твърд диск
Възможност за работа
Оптично устройство
Входно/изходни портове

Технически изисквания
Минимум един четириядрен XEON или еквивалентен процесор в зависимост от
сайзинга на съответното решение
мин. 8GB RAM DDR3 1066MHz, с възможност за разширение до поне 96GB подходяща за предлагания брой работни станции. 0,75GB RAM следва да се
предвидят за всяко работно място
мин. 2 х 500GB SATA II в RAID 1, като поне по 25GB следва да се заделят за
обезпечаване на всяко терминално работно място и поне 100 GB да остават за
сървърни приложения
Станцията следва да има възможност да се използва като самостоятелно
работно място, вкл. да има монитор с описаните по-горе характеристики
DVD +/- RW SATA

Мрежа

Достатъчно на брой за да обезпечат всички основни функции - връзка с
монитор, клавиатура, мишка, мрежа, както и мин. 2 свободни USB (мин. USB
2.0.) порта за свързване на външна памет и принтер/скенер
10/100/1000 Mbit/s LAN Ethernet

Клавиатура

PS/2 или USB кирилизирана

Мишка

PS/2 или USB оптична мишка със скрол

Софтуер

-

1 х Windows 2008 R2 Server (или по-горна версия)
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-

Гаранция и поддръжка на
всички компоненти

Допълнителни
устройства
Непрекъсваемо
токозахранващо
устройство

Изисквания към
работните места
Функционалност

Софтуер за управление
на залата

необходимия брой Windows Server CAL
необходимия брой Remote Desktop Server (RDS) CAL
друг софтуер (приложение за виртуализация, Virtual Desktop Access и
др.)

Забележка: Възможно е някои от изброените позиции да не са необходими за
конкретен случай, тогава те не се оферират със съответната обосновка за
това, която трябва да може да бъде проверена от клиента. Офертата
следва да гарантира пълното софтуерно обезпечаване на работните места.
min. 36 месеца при ангажимент на доставчика за сервиз/доставка или подмяна
на място в случай на дефектирали устройства, по причини, които не са по вина
на Възложителя (т.е. не са вследствие на неправилна експлоатация или
съхранение), както и обновяване на версиите на софтуера до най-актуалните
налични от производителя.
Технически изисквания
Да бъде доставено и инсталирано непрекъсваемо токозахранващо устройство,
достатъчно да осигури автономна работа на споделения изчислителен ресурс и
прилежащия му монитор за не по-малко от 20 минути. Устройството трябва да
осигури механизъм за автоматичен shut down на споделения изчислителен
ресурс.
Технически изисквания
Офис приложения (системата трябва да позволява безпроблемна работа от
всяко ученическо работно място с интернет и стандартни офис продукти (MS
Word, MS Excel, MS Powerpoint 2010 или следващи). както и мултимедиен
софтуер, вкл. и видеообработка, CAD системи live видео (full HD 1080P) и аудио
с високо качество (HD Audio) на няколко терминала едновременно, както и
работа с различни операционни системи на всяко работно място, без
ограничения на приложенията. Поддържани платформи: Windows, Citrix, Linux,
VMWare.

Технически изисквания
Осъществяване на контрол върху потребителските акаунти
Отдалечено отключване и заключване на учебните терминали
Контрол на достъпа до Интернет от всеки терминал

Функционалност

Извеждане на екрана на преподавателя върху учебните компютри
Отдалечено наблюдение или управление на един или няколко терминала
Управление на права за достъп до различни директории и файлове от страна на
учениците, водене на журнали на събитията за всеки активен потребител с цел
проследяване работата на учениците
Възможност за комуникация с определено работно място - чрез споделяне на
екрани и/или писане на съобщения и др.
Възпроизвеждане на видео и аудио материали на един или няколко компютъра
едновременно
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Възможност за рестрикции и права върху приложения (локални и web)
Контрол на групи от работни места (в зависимост от нуждата)
Наблюдение на работните сесии и възможност за редактирането им в реално
време за всички или избрани потребители с цел контрол на учебния процес
Изнасяне на интерактивни лекции чрез поддържане на функция от типа
„whiteboard“, стандартни офис приложения или web базирани решения
Предлаганият софтуер трябва да е с меню и с ръководство за употреба на
български език (вкл. на хартиен носител)
Важно! Училището разполага с компютърна мрежа в планираните за оборудване помещения и същата
не трябва да бъде изградена в рамките на офертата!

2. За ІІ обособена позиция – Компютърно оборудване по проект BG051PO001-4.2.05001 „Да направим училището привлекателно за младите хора”, приоритетна ос 4 от
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – „Подобряване достъпа до
образование и обучение” и област на интервенция 4.2 „Децата и младежта в
образованието и обществото”, Училище за себеутвърждаване и подготовка към
европейски хоризонти (У С П Е Х), бенефициент: Министерство на образованието,
младежта и науката:
№
1

Вид Наименование
Настолен компютър

2

Монитор

3
4
5
6

Клавиатура
Мишка
Слушалки
Преносими компютри

Описание на минимални изисквания.
Процесор: Dual Core G550T 2.20 GHz, 2 MB cache или
негов еквивалент
Чипсет: Intel H61 Express или негов еквивалент
Памет, слотове: 2 DIMM slots, вид DDR 3
Рам памет: 4 GB, DDR 3 1600 Mhz
Хард – диск: 500 GB SATA
Видео карта: вградена Intel HD graphics или негов
еквивалент.
Звукова карта: вградена
Мрежова карта: вградена 10/100 Ethernet Controller
Оптично устройство: DVD+/-RW LS
Операционна система: Не или безплатна
Размер на екрана, inch: 18.5" (46.99 cm)
Широкоекранен: 16:9
Технология: LED
Резолюция: 1366x768
Време за реакция ms : 5ms
Яркост, cd/m2: 200cd/m2
Статичен контраст: 700:1
Динамичен контраст: 5000000:1
USB Английски и български (БДС стандарт) език
USB оптична мишка със скрол
Слушалки с микрофон тип диадема 3,5 мм
Процесор:
B830 1.80GHz, 2MB L3 Cache
или негов еквивалент
Рам памет: 4GB DDR3 1333MHz
Хард-диск: 500GB, 5400 об./мин., SATA
Дисплей : 15,6 инча / 39,62 см, резолюция на дисплея

Бр.
11

11

11
11
25
3
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7

Мултимедиен проектор

8
9

Флашпамет
Универсални цифрови дискове
DVD
CD-ROM дискове

10

1366×768
Видео карта: Intel HD Graphics 2000 с до 1696MB
споделена памет или негов еквивалент
Оптично устройство: CD/DVD четящо и записващо
устройство
Мрежова карта: 10/100/1000 с RJ-45 конектор
Безжична карта: Wi-Fi a/b/g/N
Аудио портове: Жак за слушалки, жак за микрофон
Камера мегапиксели 0.3MP камера
Микрофон: Да
Видео портове: VGA и HDMI
Четец на карти: ДА
Операционна система: Не или безплатна
Батерия: 6-клетъчна Li-Ion с издръжливост до 4 часа
Портове: 3x USB 2.0, RJ-45
Клавиатура: Английски и български (БДС стандарт)
език
Технология: DLP
Яркост, lumens : 2 500 ANSI lumens
Контраст: 4000:1
Разделителна способност: VGA (640 x 480) to UXGA
(1600 x 1200)
Размер на екрана, inch: 24” to 300”/0,6m - 7.6m
Поддържане на формати: NTSC / PAL / SECAM
Входове: Computer in (D-sub 15pin) x 2 (shared with
Component), Composite Video in (RCA) x 1, S-Video in
(Mini DIN 4pin) x 1, USB (Type Mini B) x 1
Изходи : Monitor out (D-sub 15pin) x 1, Audio in (Mini
Jack) x 1, Audio out (Mini Jack) x 1, RS232 (DB-9pin) x 1
Лампа, W: 220W
Лампа, живот, h: 4500 / 6000 часа (Нормален /
Икономичен режим на работа)
USB памет 4 GB
DVD – R 4,7 GB
Аудио дискове CD-R 700 mb, шпиндел по 50 бр.

3

43
157
3

Забележка: 1. За посочен конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент,
тип, произход или производство съгласно чл. 32,ал. 2 от Закона за обществените
поръчки да се чете „или еквивалент”.
2. Посочените технически параметри са минимално необходимите за възложителя.
Участникът следва да предложи технически параметри еднакви или по-добри от
посочените.
ІІІ. Изисквания
1. Изисквания при изпълнение на поръчката
1.1. За І обособена позиция
1.1.1. Предложената техника следва да се достави, инсталира, конфигурира и пусне в
употреба от участника, като офертата включва всички необходими разходи.
1.1.2. Изпълнението на поръчката следва да включва и обучение на отговорните за
съответните кабинети лица, както и всички разходи по неговото обезпечаване.
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1.1.3. Предлаганите технически средства да са оригинални, нови и неупотребявани, да
отговарят на международните стандарти за безопасност и електромагнитна
съвместимост.
1.1.4. Предложената техника да отговаря на европейската директива 2002/95/EC
(RoHS); да се подчинява на директива 2002/96/EC(RoHS); да имат сертификати CE
Mark; Energy star или еквивалент.
1.2. За ІІ обособена позиция
1.2.1. Предложената техника следва да се достави на възложителя във вид готов за
употреба, като офертата включва всички необходими разходи.
1.2.2. Предлаганите технически средства да са оригинални, нови и неупотребявани, да
отговарят на международните стандарти за безопасност и електромагнитна
съвместимост.
1.2.3. Предложената техника да отговаря на европейската директива 2002/95/EC
(RoHS); да се подчинява на директива 2002/96/EC(RoHS); да имат сертификати CE
Mark; Energy star или еквивалент.
2. Изисквания към участниците за изпълнение на поръчката.
В настоящата обществена поръчка може да участва всяко българско или
чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. В случай, че
участникът участва като обединение, което не е регистрирано като самостоятелно
юридическо лице, тогава участниците в обединението трябва да представят документ
(договор, споразумение и др.) за създаване на обединението, подписан от лицата в
обединението, в който задължително да е посочен представляващият. Документът
(договор, споразумение и др.) да е нотариално заверен и в него да е посочено
разпределението на дейностите между отделните участници в обединението, с ясно и
конкретно посочване на дейностите, които всеки от тях ще изпълнява в рамките на
настоящата обществена поръчка. Не се допускат промени в състава на обединението
след подаването на офертата.
Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като
подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна
оферта.
Едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.
ІV. Указания към участниците.
1. Общи условия.
1.1. Офертата трябва да бъде изготвена на български език и подадена преди крайния срок
за получаване на офертите, посочен в публичната покана.
1.2. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към
условията на възложителя.
1.3. Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички
изисквания и условия, посочени от възложителя при спазване на Закона за
обществените поръчки.
1.4. Всеки участник има право да представи само една оферта, не се допускат варианти
на офертата.
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1.5. Всеки участник може да участва за едната или и за двете обособени позиции.
1.6. До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник може да промени,
допълни или да оттегли офертата си.
2. Специфични условия
За І обособена позиция – Терминални работни места по Национална програма
„Информационни и комуникационни технологии /ИКТ/ в училище”:
2.1. Офертата следва да включва и обучение на отговорните за съответните кабинети
лица, както и всички разходи по неговото обезпечаване.
2.2. Офертата следва да включва и всички разходи за допълнителен, не лицензиран до
момента на поръчката софтуер, необходим за функционирането на системата.
2.3. Офертата следва да има подробна ценова разбивка за всеки отделен компонент хардуер, софтуер, инсталация и обучение, като в рамките на гаранционния период при
необходимост от допълнително заявяване на даден компонент (например повреда на
монитор по вина на Възложителя) Изпълнителят не следва да оферира по-високи цени
от тези в офертата.
2.4. Минимален гаранционен срок на доставяното оборудване: 36 месеца, вкл. ремонт и
подмяна на място.
2.5. Срок за инсталация на оборудването и извършване на обучение: до 30 (тридесет)
дни от сключването на договор.
За ІІ обособена позиция – Компютърно оборудване по проект BG051PO001-4.2.05-001
„Да направим училището привлекателно за младите хора”, приоритетна ос 4 от
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – „Подобряване достъпа до
образование и обучение” и област на интервенция 4.2 „Децата и младежта в
образованието и обществото”, Училище за себеутвърждаване и подготовка към
европейски хоризонти (У С П Е Х), бенефициент: Министерство на образованието,
младежта и науката:
2.6. Минимален гаранционен срок на доставяното оборудване: 36 месеца, вкл. ремонт и
подмяна на място.
2.7. Срок за доставка на оборудването: до 10 (десет) дни от сключването на договор.
3. Срок на валидност на офертата – 60 (шестдесет) календарни дни считано от
крайния срок за получаване на офертите. Възложителят може да поиска от участниците
да удължат срока на валидност на офертите до сключване на договор.
4. Критерий за оценка на офертите
Критерият за оценка на офертите е „най-ниска цена”.
Критерият „най-ниска цена” се прилага за оценка на офертите, които отговарят на
обявените от възложителя условия.
Оценяването ще се извършва на база „най-ниска цена” общо за всяка от позициите.
На първо място се класира офертата с предложена най- ниска обща цена без ДДС за
позицията.
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Участникът, класиран на първо място по съответната позиция се определя за
изпълнител на обществената поръчка по позицията.
При равни цени се провежда жребий за определяне на изпълнител между класираните
на първо място оферти, на който могат да присъстват съответните участници.
5. Съдържание на офертата - офертата трябва да съдържа:
5.1. Оферта за участие – Образец №1;
5.2. Нотариално заверено пълномощно на лицето подписало офертата, в случай че
същото няма представителни функции.
5.3. Документи за регистрация на участника:
 За юридически лица или ЕТ - Копие от удостоверение за актуално състояние
или актуално удостоверение за вписване в Търговския регистър, или единен
идентификационен код (ЕИК) съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър;
 За физическо лице - копие от документа за самоличност;
 За чуждестранни лица - съответен еквивалентен документ, издаден от съдебен
или административен орган в държавата, в която е установен, който се представя в
официален превод.
5.4. Копие на нотариално заверен документ (договор, споразумение и др.) за създаване
на обединението, подписан от лицата в обединението, в който задължително да е
посочен представляващият – при участници обединения.
5.5. Копие от валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството по
стандарт ISO 9001:2008, издаден от независими лица, които отговарят на изискването
на чл. 53, ал. 3 от ЗОП или еквивалент съгласно изискванията на чл.53, ал.4 от ЗОП, с
обхват на сертификация сходен с предмета на настоящата обществена поръчка.
5.6. Декларация, че предлаганите технически средства са оригинални, нови и
неупотребявани, отговарят на международните стандарти за безопасност и
електромагнитна съвместимост.
5.7. Документ/декларация, че предложената техника отговаря на европейската
директива 2002/95/EC (RoHS); да се подчинява на директива 2002/96/EC (RoHS); да
имат сертификати CE Mark; Energy star или еквивалент.
5.8. Писмо от производителя на техниката, че участникът е оторизиран от него да
предлага негови продукти.
5.9. Списък с доставени и инсталирани от участника решения от предложения тип, за
всяка от обособените позиции (минимум по 2 броя за всяка обособена позиция),
включващ в себе си: име на организацията, точен адрес, телефон и лице за контакт. Към
списъка трябва да бъдат приложени и съответните референции.
5.10. Техническо предложение - Образец №2. Когато участник подава оферта и за двете
обособени позиции, Образец №2 се представя за всяка от позициите, за която участва.
5.11. Предлагана цена - Образец №3. Когато участник подава оферта и за двете
обособени позиции, Образец №3 се представя за всяка от позициите, за която участва.
Копията на изискуемите документи да са заверени от собственика/ръководителя на
физическото или юридическо лице – кандидат за изпълнител на обществената поръчка,
или упълномощено от него лице.
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V. Подаване и приемане на Оферти
Желаещите да участват в настоящата обществена поръчка подават лично, чрез свой
упълномощен представител или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка
офертите във ІІ СОУ „Проф. Никола Маринов”, гр. Търговище. Възложителят не носи
отговорност за получаване на оферти в случай, че се използва друг начин за
представяне, различен от посочения. Всеки участник следва да представи своевременно
офертата, като спазва посочения от възложителя срок: до 16:00 ч. на 24.01.2013 г. на
адрес: гр. Търговище, бул. "Тр. Китанчев” № 39, ІІ етаж, канцелария „Финансово Счетоводен отдел”. Съдържанието на офертата се представя в запечатан непрозрачен
плик. Върху плика участникът посочва предмета на поръчката, адрес за
кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес и за кои позиции се
отнася. При приемане на офертата върху плика се отбелязва входящия номер, датата и
часа на приемането, за което на приносителя се издава документ. Възложителят не
приема и връща незабавно на приносителите оферти, които са в незапечатан, прозрачен
или скъсан плик или са представени след изтичане на крайния срок за получаване на
офертите, като тези обстоятелства се описват във входящ регистър.
VІ. Място и дата на отваряне на офертите
Офертите ще бъдат отворени в сградата на ІІ СОУ „Проф. Никола Маринов”, гр.
Търговище в 12.00 часа на следващия работен ден след изтичане на срока за получаване
на офертите. Получаването, разглеждането и оценката на офертите ще се извърши от
длъжностни лица, определени от възложителя.
VІІ. Приключване работата на длъжностните лица
Длъжностните лица съставят протокол за разглеждането, оценяването и
класирането на офертите, който се подписва от тях и се представя на възложителя за
утвърждаване.
VІІІ. Сключване на договор
Участникът, класиран на първо място и определен за изпълнител по всяка обособена
позиция ще бъде уведомен и поканен за сключване на договор.
Преди подписване на договора, участникът, определен за изпълнител, следва да
представи:
1. Документи, издадени от компетентен орган за удостоверяване липсата на
обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП – свидетелство за съдимост на
представляващите ЮЛ или на едноличния търговец;
2. Декларации за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП;
3. Нотариално заверено пълномощно, ако договорът ще се подписва от упълномощено
лице.
Във връзка с провеждането на настоящата обществена поръчка и подготовката на
офертите от участниците за въпроси, които не са разгледани в настоящите указания се
прилагат Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагане на ЗОП.
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