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УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
 

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА /МИЕТ/, 
гр. София, отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в открита 
процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Закона за обществените 
поъчки, с предмет: „Предоставяне на права за ползване на софтуерни продукти 
при условията на MICROSOFT SELECT PLUS AGREEMENT (SPA) или еквивалент. 
Доставка на лицензи”. 

 

Настоящата документация е изготвена с цел да Ви помогне да се запознаете с 
условията и да подготвите своите оферти за участие в тази процедура по реда на 
глава пета (чл. 64 и сл.) от Закона за обществените поръчки (ЗОП). За всички 
неуредени в настоящата документация за участие въпроси следва да се прилагат 
правилата на Закона за обществените поръчки. 

Съгласно изискването на чл. 64, ал. 3 от ЗОП, обявлението е изпратено по 
електронен път чрез директно въвеждане в Регистъра на обществените поръчки от 
упълномощен потребител, идентифициран чрез електронен подпис. 

Обявлението за откриване на настоящата обществена поръчка е публикувано в 
Официален вестник на ЕС. 

От датата на публикуване на обявлението в електронен вид е предоставен 
пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на 
следните интернет адреси (посочен и в обявлението за откриване на процедурата): 
http://www.mee.government.bg/ и www.opcompetitiveness.bg. 

Документация за участие в процедурата може да получите всеки работен ден 
от 9:00 до 17:30 часа в срок до крайната дата, посочена в обявлението на поръчката, 
в деловодството на МИЕТ, гр. София, ул. „Славянска” № 8. Тя e безплатна и е налична 
на интернет страницата на УО на ОПК: www.opcompetitiveness.bg и интернет 
страницата на МИЕТ http://www.mee.government.bg/, или при поискване по 
електронна поща. 

Лицa за контакт: 
Ния Панайотова, дирекция „Информационно и комуникационно осигуряване”, 

МИЕТ 
Тел: +359 02/9407483 
e-mail: n.panayotova@mee.government.bg 
Камен Каменов, дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, 

МИЕТ 
Тел: +359 02/94077360 
e-mail: k.kamenov@mee.government.bg 
 
 

До 10 дни преди изтичането на срока за подаване на офертите, всеки 
участник може да поиска писмено от Възложителя разяснения по документацията за 
участие. Възложителят е длъжен да отговори в 4-дневен срок от постъпването на 
искането, като изпраща разяснението едновременно до всички лица, които са 
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получили документация за участие и са посочили адрес за кореспонденция, без да 
отбелязва в отговора лицето, направило запитването. Разясненията на Възложителя 
ще бъдат своевременно публично обявени и на Интернет страницата на 
министерството: http://www.mee.government.bg/ и на интернет страницата на УО на 
ОПК: www.opcompetitiveness.bg. 

Офертите на участниците се приемат всеки работен ден от 9:00 до 
17:30 часа в срок до крайната дата, посочена в обявлението на поръчката, в 
деловодството на МИЕТ, гр. София, ул. „Славянска” № 8. 

 
Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците 

в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на 
средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел. 

Всеки участник може да изпрати свой представител (законен или изрично 
упълномощен) да присъства при отваряне на офертите. Представителят се допуска 
при представяне на документ за самоличност и съответното пълномощно (извън 
случаите на законно представителство). 

Офертите ще бъдат разгледани от комисия за разглеждане, оценка и 
класиране, която ще започне своята работа в 14.00 часа на първия работен ден след 
изтичане на срока за получаване на оферти, в сградата на МИЕТ, гр. София, ул. 
„Славянска” № 8.  

Всеки участник ще бъде писмено уведомен за резултатите от разглеждането и 
оценяването на представената от него оферта. 
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IIІ. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ И ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА 
 

 Предмет на настоящата обществена поръчка е предоставяне на права за 
ползване на софтуерни продукти при условията на MICROSOFT SELECT PLUS 
AGREEMENT (SPA) или еквивалент. Предметът обхваща доставка на лицензи, които 
предстaвляват допълнение към наличните лицензи на софтуерни продукти, 
необходими за изграждане на съвременна информационна система за обработка, 
съхранение, управление и контрол на инфoрмацията и автоматизация на процесите в 
Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността 
на българската икономика” 2007 – 2013. 

Поръчката се открива на основание чл. 14, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 16, ал. 
4 и ал. 8, и при условията на Глава пета от Закона за обществените поръчки. 

Прогнозната стойност на обществената поръчка е 257 000 /двеста петдесет и 
седем хиляди/ лева, без ДДС. 

Целта е чрез откриването на процедурата по реда на глава пета от Закона за 
обществените поръчки, при спазване на основните принципи при възлагане на 
обществени поръчки, посочени в чл. 2 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/, а 
именно – публичност и прозрачност; свободна и лоялна конкуренция; 
равнопоставеност и недопускане на дискриминация – да бъде избран Изпълнител, 
представил техническо предложение и най-ниска предложена цена за изпълнение на 
поръчката. 

 
 

ІV. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ 

 
1. В откритата процедура може да участва всяко българско или чуждестранно 

физическо или юридическо лице, или обединения на такива лица, които отговарят на 
изискванията, регламентирани в ЗОП, обявените изисквания от Възложителя в 
настоящата документация и обявлението за обществената поръчка. 

2. Всеки участник може да представи само една оферта, с която участва за 
поръчката. Офертата се представя в един екземпляр – оригинал. 

3. Офертата трябва да отговаря на изискванията, посочени в обявлението за 
обществена поръчка, настоящите условия и да бъде оформена по приложените към 
документацията образци.  

4. Не се допускат варианти на офертата. При наличието на варианти на 
офертата, същата не се разглежда и се отстранява.  

5. Не се допуска участник да участва в офертата на друг участник за същата 
поръчка под каквато и да е форма. 

6. Всеки участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка е 
длъжен да заяви в офертата си дали при изпълнението на поръчката ще използва и 
подизпълнители. В този случай участникът в процедурата поема изцяло отговорността 
за дейността на подизпълнителя. 

7. Лице, което е дало съгласието си и фигурира като подизпълнител в офертата 
на друг участник, не може да представя самостоятелно оферта. 

8.1. Не може да участва в откритата процедура лице, при което е налице някое 
от следните обстоятелства:  
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а) е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за: 
престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система 
(включително изпиране на пари) по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; подкуп по 
чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; участие в организирана престъпна група по чл. 
321 и 321а от Наказателния кодекс; престъпление против собствеността по чл. 194 - 
217 от Наказателния кодекс; престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от 
Наказателния кодекс, освен ако е реабилитиран; 

б) е обявен в несъстоятелност; 

в) е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура 
съгласно националните му закони и подзаконови актове; 

г) при което лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП  са свързани лица  по 
смисъла на § 1, т.1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и 
установяване на конфликт на интереси с Възложителя или със служители на 
ръководна длъжност в неговата организация или участникът е сключил договор с 
лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на 
интереси; 

д) е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно 
споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай 
че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура, съгласно 
националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е 
под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си; 

е) е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност, 
съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението; 

ж) има парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 
162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила 
акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на 
задълженията, или парични задължения, свързани с плащането на вноски за 
социалното осигуряване или на данъци, съгласно правните норми на държавата, в 
която участникът е установен. 

з) е декларирал съгласие да участва като подизпълнител на друг участник. 

Изискванията по точки а), г), е) се отнасят за лицата, които представляват 
участника, съгласно чл. 47, ал. 4 от ЗОП. 

Лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 ЗОП са, както следва: 

1) при събирателно дружество - лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от 
Търговския закон;  

2) при командитно дружество - лицата по чл. 105 от Търговския закон, без 
ограничено отговорните съдружници; 

3) при дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 141, ал. 2 от 
Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата 
по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;  

4) при акционерно дружество - овластените лица по чл. 235, ал. 2 от 
Търговския закон, а при липса на овластяване - лицата по чл. 235, ал. 1 от 
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Търговския закон; 

5) при командитно дружество с акции - лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския 
закон;  

6) във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - лицата, 
които представляват участника; 

7) в случаите по т. 1 - 6 - и прокуристите, когато има такива; когато 
чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от 
прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република 
България. 

При подаване на офертата, участникът удостоверява липсата на обстоятелства 
по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП и посочените в обявлението изисквания по чл. 47, ал. 2 
от ЗОП с декларация. Декларациите за отсъствие на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, 2 
и 5 от ЗОП (букви а), б), в), г), д), е) и ж),  по-горе) се попълват, подписват и 
подпечатват от лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП, съгласно приложените към 
документацията образци - Приложения № 8, 9 и 10.  

8.2. Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо 
лице, декларациите по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП се представят от всяко 
физическо или юридическо лице, включено в обединението. 

8.3. Когато участникът е чуждестранно физическо, юридическо лице или 
обединение на чуждестранни физически и/или чуждестранни юридически лица, то 
тези чуждестранни лица трябва да отговарят на горепосочените изисквания в 
държавата, в която са установени.  

 
8.4. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при 

изпълнение на поръчката, изискванията по чл. 47, ал. 1 и ал. 5  от ЗОП и посочените 
в обявлението изисквания по чл. 47, ал. 2 от ЗОП или букви а), б), в), г), д), е) и ж)  
от настоящите указания, се прилагат и за подизпълнителите.  

 
Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да 

уведомяват Възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 47, 
ал. 1, 2 и 5 от ЗОП, в 7-дневен срок от настъпването им. 

 
V. ГАРАНЦИИ 

 
 
1. ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА - парична сума, платима по 

банкова сметка на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма в БНБ – 
ЦУ, IBAN- BG17 BNBG 9661 3300 1026 01, BIC код на БНБ за плащания в лева 
BNBGBGSD, или безусловна и неотменяема банкова гаранция за участие в 
процедурата, издадена от банка в полза на Възложителя, в която изрично са посочени 
основанията за нейното задържане, съгласно чл. 61 от ЗОП. Банковата гаранция се 
представя в оригинал /по примерен образец № 4/, със срок на валидност 90 
календарни дни, считано от крайния срок за представяне на офертите и е в размер на    
2 570 лева. Получената стойност е определена на база 1% от прогнозната стойност на 
поръчката. 

Гаранцията за участие в процедурата се задържа по реда на чл. 61 от ЗОП и се 
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освобождава съгласно изискванията на чл. 62 от ЗОП. 
Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през 

който средствата законно са престояли при него. 
 
 
2. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА – парична сума, платима по 

банкова сметка на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма в БНБ – 
ЦУ, IBAN- BG17 BNBG 9661 3300 1026 01, BIC код на БНБ за плащания в лева 
BNBGBGSD, или безусловна и неотменяема банкова гаранция за добро изпълнение на 
договора в оригинал, издадена от банка в полза на Възложителя, /по примерен 
образец № 5 към документацията/. 

 
Размерът на гаранцията за изпълнение е 3 % от стойността на договора, без 

включен ДДС съобразно ценовото предложение на участника, определен за 
изпълнител. 

 
Гаранцията за изпълнение трябва да е представена към момента на подписване 

на договора за възлагане на обществената поръчка.  

Гаранцията за изпълнение се задържа в случаите, предвидени в договора за 
възлагане на обществената поръчка. 

Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава след неговото 
приключване, освен в случай, че: Възложителят е усвоил същата преди 
приключването на договора по причина неизпълнение от страна на Изпълнителя на 
някое от задълженията му по договора в установения за това срок.  

При внасяне на съответната гаранция от Изпълнителя по сметка на 
Възложителя, в платежното нареждане, изрично се посочва видът на гаранцията и 
поръчката, за която се внася тя. В оригинала за банкова гаранция, който се 
предоставя на Възложителя, изрично се посочват срокът, видът на гаранцията и 
процедурата, за която се отнася. 

Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава, съгласно условията на 
договора, без Възложителят да дължи лихви за периода, през който средствата 
законно са престояли при него. 
 
 

VI. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ 
 

1. Оферта, представена след изтичане на крайния срок, не се приема от 
Възложителя и се връща незабавно на участника.  Не се приема и оферта в плик, 
незапечатан, прозрачен или с нарушена цялост. Такава оферта незабавно се връща 
на приносителя и това се отбелязва в регистъра на Възложителя. 

2. Офертите трябва да бъдат адресирани до Министерство на икономиката, 
енергетиката и туризма, ул. “Славянска” № 8 и представени от участника или от 
упълномощено от него лице, в деловодството на министерството на ул. “Славянска” № 
8 до 17.30 часа на 27.06.2011 година. Възложителят не носи отговорност за 
получаване на оферти, в случай, че се използва друг начин за представяне. 

3. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от 
упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с 
обратна разписка. Върху плика участникът посочва Възложителя и адреса му, адрес 
за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес, както 
следва: 
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● До “Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, гр. София, ул. 

“Славянска” № 8”. 

● Име, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен 
адрес на участника.  

● Следния надпис: “Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с 
предмет: „Предоставяне на права за ползване на софтуерни продукти при условията 
на MICROSOFT SELECT PLUS AGREEMENT (SPA). Доставка на лицензи”. 

● Следното предписание: “Да не се отваря, преди разглеждане от страна на 
комисията за оценяване и класиране”. 

 
Пликът следва да съдържа три отделни запечатани, непрозрачни и надписани  

плика, а именно: 

3.1. плик № 1 с надпис "Документи за подбор", в който се поставят 
документите, съгласно глава VII от настоящата документация; 

3.2. плик № 2 с надпис "Предложение за изпълнение на поръчката", в 
който се поставят документите, свързани с изпълнението на поръчката, съобразно 
Техническата спецификация; 

3.3. плик № 3 с надпис "Предлагана цена", който съдържа ценовото 
предложение на участника. 

4. Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска 
служба, разноските за това са за негова сметка. В този случай той следва да изпрати 
офертата така, че да обезпечи нейното пристигане на посочения от Възложителя 
адрес преди изтичане на срока за подаване на офертите. Рискът от забава или 
загубване на офертата е за участника. 

 
5. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, 

датата и часът на получаването. Посочените данни се записват във входящ регистър, 
за което на приносителя се издава документ.  

 
6. До изтичането на срока за подаване на офертите, всеки участник може да 

промени, допълни или оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява по-
нататъшното участие на участника в процедурата. След крайния срок за подаване на 
офертите не могат да се извършват изменения на офертите. 

Допълнението и промяната на офертата трябва да отговаря на изискванията и 
условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде ясно 
изписан текст: “Допълнение / промяна към вх. №…..............…”. 

 
7. Сроковете, посочени в тази документация, трябва да се изчисляват, както 

следва: 
7.1. Когато срокът е посочен в дни, той изтича в края на последния ден на 

посочения период. 
7.2. Когато последният ден от срока съвпада с официален празник или 

неприсъствен ден, на който трябва да се извърши конкретно действие, се счита, че 
срокът изтича в края на следващия работен ден. 
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8. Всички оферти се представят на български език, без корекции и поправки.  
 
Документ, чийто оригинал е на чужд език, се представя и в превод на 

български език. Ако документът е по чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗОП, се представя и в 
официален превод на български език. "Официален превод" е превод, извършен от 
преводач, който има сключен договор с Министерството на външните работи за 
извършване на официални преводи. 

 

VII. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ 

 

В големия плик се поставят:  

I. Плик № 1:  "Документи за подбор", в който се поставят документите, 
изисквани от възложителя съгласно чл. 56, ал. 1, т. 1 - 7, 11 и 12 от ЗОП, отнасящи се 
до критериите за подбор на участниците, включващ следните документи: 

1. Оферта на участника, попълнена по образец № 1 към документацията; 
2. Документ за регистрация на участника: заверено от участника копие от 

документа за регистрация или единен идентификационен код (ЕИК) – за българско 
юридическо лице. Този документ не се изисква, ако участникът е регистриран или 
пререгистриран след 01.01.2008 г. по реда на Закона за търговския регистър (ЗТР). В 
този случай е достатъчно да се попълни и приложи декларация за регистрация по 
ЗТР, попълнена по образец № 7 към документацията. В случай, че участникът е 
физическо лице се изисква копие от документ за самоличност. 

Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо 
лице или техни обединения, документът за регистрация трябва да е издаден от 
компетентния орган в страната, в която участникът е установен и да се представи  в 
официален превод на български език.  

Обединенията представят документите за регистрация на всички лица, 
включени в обединението. 

Физическите лица, участници в процедурата или включени в състава на 
обединения, представят заверено от участника копие от документ за самоличност. 
Когато участникът е неперсонифицирано обединение, задължително се представя 
оригинал или нотариално заверено копие на документ за създаването на 
обединението, от който да бъдат видни лицата, които го представляват, както и 
посоченият документ да удостоверява, че обединението отговаря на следното 
задължително изискване: срокът на обединението е най-малко за времето, за което 
поръчката ще бъде изпълнена. 

3. Удостоверение за актуално състояние (заверено копие) – изисква се, 
ако участниците са юридически лица или еднолични търговци и не са посочили ЕИК.  

Чуждестранните юридически лица представят извлечение от съдебен регистър 
или  съответен еквивалентен документ, издаден от съдебен или административен 
орган в държавата, в която са установени. Обединенията представят такива 
удостоверения за всички лица, включени в обединението. 

Документът следва да бъде издаден не по-рано от 3 (три) месеца преди 
датата на представяне на офертата за участие в откритата процедура.  

Когато участникът предвижда участие на подизпълнител удостоверението за 
актуално състояние се представя за всеки от подизпълнителите. 
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Когато не е представен ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, 
участниците - юридически лица или еднолични търговци, прилагат към своите оферти 
и удостоверения за актуално състояние: чуждестранните юридически лица прилагат 
еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която 
са установени. 

 
4. Доказателства за икономическото и финансово състояние на участниците, 

съгласно чл. 50, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗОП, които са, както следва: 
• Заверено копие на годишните финансови отчети за предходните три 

години (2008, 2009 и 2010 г.), заверени от участника с „Вярно с 
оригинала”, или еквивалентен документ – за участници, които не са 
регистрирани съгласно българското законодателство; 

• Справка – декларация за общия оборот и за оборота на услуги, сходни с 
предмета на поръчката за последните три години (2008, 2009 и 2010 г.) 
в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал 
дейността си (образец № 14). 

Минимални изисквания за икономическото и финансовото състояние на 
участника: 
 

Положителен финансов резултат. 
Оборотът на услуги, сходни с предмета на поръчката общо за последните три 

финансови години (2008, 2009 и 2010 г.) трябва да е не по-малък от 250 000 лева. 
 

5. Доказателства относно техническата възможност за изпълнение на 
поръчката, представени съгласно чл. 51, ал. 1, т. 1, 7 и 8 от ЗОП, които са както 
следва: 

 
• Справка - декларация, съдържаща списък на основните договори, изпълнени 

през последните три години (2008 г., 2009 г., 2010 г.) с посочване на дати на 
сключване, контрагенти, стойност и срок на приключване, съгласно образец № 
13 (не повече от 10 договора). Договорите може да са приключили и през 2011 
година. Към справката-декларация участникът прилага референции/препоръки 
от предишни контрагенти по посочените в справката договори - минимум 3 
(три) броя, оригинал или копие, заверено от участника с „Вярно с оригинала”; 

• Документ, удостоверяващ, че участникът е оторизиран доставчик от 
Майкрософт за Корпоративни клиенти (Large Account Reseller) – като 
доказателство се представя нотариално заверено копие от договора на 
доставчика с „Майкрософт” за Large Account Reseller; 

• Заверено копие на валиден Сертификат за управление на качеството по 
стандарта ISO 9001:2008 или еквивалентен, издаден от акредитирано лице по 
чл. 53, ал. 3 от ЗОП; 

• Декларация за средния годишен брой на работниците и служителите и за броя 
на ръководните служители на участника за последните три години (2008, 2009, 
2010 г.), съгласно образец № 15.  

 
Минимални изисквания за техническите възможности и квалификацията на 
участника: 

5.1. Участникът да е изпълнил най-малко три договора, с предмет, сходен на 
обекта на поръчката за последните 3 години. 

5.2. Участникът да е оторизиран доставчик от Майкрософт за Корпоративни 
клиенти (Large Account Reseller). 

Участникът не може да предлага лице/а, което/които: 
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- участват в качеството си на членове, заместници или наблюдатели в Комитета 

за наблюдение на Оперативна програма „Конкурентоспособност” и Комитета за 
наблюдение на Националната стратегическа референтна рамка; 

- са членове на управителни и контролни органи на организации, изпълняващи 
договори по ОП „Конкурентоспособност” или се явяват свързани лица по смисъла на 
Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с членове на 
управителни и контролни органи на организации, които изпълняват договори по ОП 
„Конкурентоспособност”; 

- са членове на управителни и контролни органи на организации, изпълняващи 
договори със Сертифициращия или Одитния органи по оперативните програми, 
съфинансирани от Структурните и Кохезионния фонд на ЕС за извършване на 
дейности, сходни с предмета на настоящата обществена поръчка, или участват в 
изпълнението на такива договори. 

- са участвали в изграждането, оценката или контрола на системите за 
управление и контрол на ОП „Конкурентоспособност”; 
 - са свързани лица с бенефициентите и УО на ОПК или са участвали при 
подготовката, изпълнението, наблюдението и контрола на дейностите, които ще 
оценяват. 

 
Отсъствието на горепосочените обстоятелства се удостоверява с 

декларация по образец № 11 от участника.  
 
5.3. Участникът следва да притежава валиден Сертификат за управление на 

качеството по стандарта ISO 9001:2008 или еквивалентен, издаден от акредитирано 
лице по чл. 53, ал. 3 от ЗОП, който да включва изрично дейности по доставка, 
поддръжка на софтуерни продукти, издаден на името на участника, към датата на 
провеждане на процедурата.  

В случай, че участникът участва като обединение, това изискване се отнася за 
всеки един от участниците в него.  

6. Декларация по чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП – попълва се по приложения 
образец № 8 към настоящата документация от представляващия юридическото лице. 

В случай, че участникът е обединение, декларация се представя  от всяко 
физическо или юридическо лице, включено в обединението. 

Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията се представя и 
в превод. 

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документът се 
представя за всеки един от тях, съобразно горното. 
 

7. Декларация по чл. 47, ал. 4 от ЗОП за обстоятелствата по чл. 47, ал. 
1, т. 1 и ал. 2, т. 2 от ЗОП – попълва се по приложения образец № 9 към настоящата 
документация и се подписва от лицата, посочени в разпоредбата на чл. 47, ал. 4 от 
ЗОП. Представя се в оригинал. 

8. Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП – попълва се по приложения образец 
№ 10 към настоящата документация и се подписва от лицата, посочени в 
разпоредбата на чл. 47, ал. 4 от ЗОП. Представя се в оригинал. 

Когато лицата, посочени в чл.47, ал.4, съобразно вида на участника, са повече 
от едно лице, декларацията се попълва от всички лица с представителна власт, 
съгласно ЗОП.  

В случай, че участникът е обединение, декларация се представя  от всяко 
физическо или юридическо лице, включено в обединението, съобразно чл. 47, ал. 4 
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от ЗОП.  
Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията се представя и 

в превод. 
Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документът се 

представя за всеки един от тях, съобразно горното. 
 

9. Декларация за съгласие за участие на подизпълнител – попълва се 
съобразно образец № 12. 

 

10. Документ за внесена гаранция за участие в процедурата, съгласно 
обявлението за обществена поръчка под форма на банкова гаранция или парична 
сума в лева – в брой по следната сметка на Министерство на икономиката, 
енергетиката и туризма: 

 
Българска народна банка 
IBAN - BG17 BNBG 9661 3300 1026 01 
BIC код -  BNBGBGSD. 

 
В нареждането за плащане задължително следва да бъде записано „Гаранция 

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
„Предоставяне на права за ползване на софтуерни продукти при условията на 
MICROSOFT SELECT PLUS AGREEMENT (SPA) или еквивалент. Доставка на лицензи”. 
 Валидността на гаранцията за участие следва да бъде не по-кратка от срока на 
валидност на офертата. 

Когато се представя нареждане за внесена гаранция в брой, същото се 
представя в заверено от участника копие. Когато се представя банкова гаранция, 
същата се представя в оригинал. 

Гаранцията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка в 
една от формите по чл. 60, ал.1 от ЗОП, определена съгласно чл. 59, ал. 2 от ЗОП 
възлиза на 2 570 (две хиляди петстотин и седемдесет) лева. 

Задържането и освобождаването на гаранцията става по реда на чл. 61 и чл. 62 
от ЗОП. 

11. Подписан и подпечатан проект на договор за възлагане на обществена 
поръчка, съгласно образец № 6, без попълна цена и размер на гаранции. 

12. Оригинал или заверено копие на пълномощно на лицето, 
подписващо офертата – представя се, когато офертата (или някой документ от нея) 
не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му 
регистрация, а от упълномощен негов представител. Пълномощното следва да 
съдържа всички данни на лицата (пълномощник и упълномощител), както и изрично 
изявление, че пълномощника има право да подпише офертата и да представлява 
участника в процедурата. Когато пълномощното е издадено изрично за настоящата 
обществена поръчка се представя в оригинал. Когато пълномощното не е изрично, а 
общо за участие в обществени поръчки – се представя копие на същото, заверено от 
участника. 

 
13. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от 

представляващия участника. Списъкът се поставя като първи начален документ в 
предложението на участника и се представя в оригинал. 
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Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите по чл. 
56, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5 от ЗОП се представят за всеки от тях, а изискванията към тях 
се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. 

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, 
документите по чл. 56, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5 от ЗОП се представят от всяко физическо 
или юридическо лице, включено в обединението. Изискванията за икономическо и 
финансово състояние, както и за технически възможности и/или квалификация 
следва да бъдат изпълнени общо от обединението. Изискването по т. 5.4 от 
настоящия раздел следва да бъде изпълнено от всеки от участниците в обединението. 

II.  Плик № 2: „Предложение за изпълнение на поръчката” 
 
Поставят се документите, свързани с изпълнението на поръчката, съобразно 

Техническите спецификации и посочените в документацията изисквания - 
Техническо предложение по образец № 2 (представя се в оригинал). 
 

III. Плик № 3: „Предлагана цена”, 
 
Предлаганата цена се изготвя в оригинал, съгласно образец № 3 от 

настоящата документация, поставена в отделен, запечатан, непрозрачен плик с 
надпис „Предлагана цена”. 

Цените трябва да бъдат посочени в български лева, с точност до втория знак 
след десетичната запетая и без включен ДДС. 
 

Всички документи следва да бъдат представени в оригинал или в заверено от 
участника с подпис и печат копие. Документите се подреждат в последователността, 
посочена в документацията, като всяка страница се номерира, в непрекъсната 
последователност с оглед улеснение работата на комисията за разглеждане и оценка 
на офертите.  
 

 
VIII. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ. 

 
 
А/ ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА – ВЪВЕДЕНИЕ 
 

Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика” 2007-2013 (ОП „Конкурентоспособност”) е една от седемте оперативни 
програми, съфинансирани от Структурните фондове на Европейския съюз след 
присъединяването на Република България към Европейския съюз. Програмата действа 
на територията на цялата страна за периода 2007-2013 г., и е финансирана от 
Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет. Общият размер на 
публичните финансови средства по програмата е 1.162 млрд. евро. ОП 
„Конкурентоспособност” е одобрена с Решение № С (2007) 4500 от 26.09.2007 г. на 
Европейската комисия. 

Оперативната програма съдържа стратегическите приоритети и насоки за 
развитието на българската икономика като член на Европейския съюз и е насочена 
към разрешаване на основните проблеми и премахване на бариерите в 
икономическото развитие на страната, като предвижда мерки и дейности, спомагащи 
за тяхното преодоляване, успешно справяне с предизвикателствата на Общия пазар и 
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развитие на силните страни на българската икономика.  

Общата цел на ОП „Конкурентоспособност” е развитие на динамична 
икономика, конкурентоспособна на европейския и световен пазар. За изпълнението 
на тази цел мерките, предвидени в програмата, стимулират развитие на икономика, 
базирана на знанието и иновациите, конкурентоспособността на българските 
предприятия, увеличаване на инвестициите и експорта и създаване на благоприятна 
бизнес среда.   

Програмата е структурирана в четири тематични приоритетни оси, пряко 
свързани с приоритетите на Лисабонската и Гьотеборгската стратегии и насочени към 
подкрепа за предприятията, подобряване на бизнес средата и пета приоритетна ос, 
подпомагаща органите на управление на програмата в процеса на нейното ефективно 
изпълнение.   

Приоритетните оси на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика” 2007-2013 и включените в тях основни дейности, са както следва: 

Приоритетна ос 1: “Развитие на икономика, базирана на знанието и 
иновационни дейности” предвижда, от една страна, подкрепа за разработване и 
внедряване на иновации, както от стартиращи, така и от утвърдени иновативни 
предприятия чрез мерки за защита на индустриалната собственост и повишаване на 
дела на изследователите в предприятията и от друга, стимулиране развитието на 
свързващите звена в иновационната система – офиси за технологичен трансфер, 
технологични паркове, инкубатори и други. Значителни средства са предвидени за 
модернизиране на оборудването за приложни изследвания и изграждането на 
национална иновационна мрежа.  

Приоритетна ос 2: “Повишаване ефективността на предприятията и 
развитие на благоприятна бизнес среда” цели подпомагане на предприятията 
чрез модернизация на технологиите и управлението, подкрепа за покриване на 
международно признати стандарти, изпълнение на мерки за енергийна ефективност, 
внедряване на възобновяеми енергийни източници, подкрепа за насърчаване на 
бизнес кооперирането и клъстерите. С оглед подобряването на бизнес средата 
Приоритетна ос 2 предвижда създаване на мрежа от организации, предоставящи 
консултантски и информационни услуги за предприятията и изграждане на нови или 
подкрепа на вече съществуващи бизнес инкубатори.  

Приоритетна ос 3: ”Финансови ресурси за развитие на предприятията” е 
насочена към подобряване на достъпа на предприятията до финансов ресурс чрез 
създаване и капитализиране на гаранционни фондове, фондове за рисков капитал, 
микрокредитиране и чрез подкрепа за създаване или разширяване на дейността на 
мрежи от бизнес ангели в България.  

Приоритетна ос 4: ”Укрепване на международните пазарни позиции на 
българската икономика” е изцяло ориентирана към подобряване на бизнес средата 
предимно чрез подкрепа за развитие на капацитета и предоставяне на нови и/или по- 
качествени услуги от национални институции като Българската агенция за 
инвестиции, Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните 
предприятия, институциите и организациите от националната инфраструктура по 
качеството – Български институт по метрология, Български институт по 
стандартизация, Изпълнителна агенция Българска служба за акредитация и 
Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.  

Приоритетна ос 5: „Техническа помощ” има за цел подкрепа на основните 
органи за изпълнението на Оперативната програма (Управляващият орган (УО) – 
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дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” в Министерство на 
икономиката, енергетиката и туризма и Междинното звено (МЗ) – Изпълнителна 
агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (ИАНМСП) по отношение на 
подобряване на административния им капацитет и техническо и финансово 
обезпечаване с необходимия ресурс за тяхната работа.  

С цел определяне на правилата, изискванията и структурата за управление на 
ОП „Конкурентоспособност” от 4 януари 2011 г. влезе в сила и се прилага Наръчник 
на Управляващия орган и Междинното звено (вариант 8), утвърден от ръководителя 
на УО. Този Наръчник определя основните принципи на управление и изпълнение на 
ОП „Конкурентоспособност”, съдържа описание на организационната структура на УО 
и МЗ и определя вътрешната и външна координация и разпределението на 
отговорностите между отделните звена в рамките на УО и МЗ.  

С Решение на МС № 965 от 16 декември 2005 г. (доп. РМС № 747/2006 г., изм. 
РМС № 886/2007 г., изм. и доп. РМС № 113/2008 г., изм. РМС № 67/2009 г., посл. изм. 
и доп. РМС № 493/2010 г.) Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и 
средните предприятия към министъра на икономиката, енергетиката и туризма е 
определена за Междинно звено (МЗ) на ОП "Конкурентоспособност". 

Управляващият орган е делегирал на Междинното звено отговорности и задачи 
по управлението на приоритетни оси 1 и 2 на оперативната програма, като за целта е 
подписано Междуинституционално споразумение за делегиране на правомощия по 
изпълнението на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика” 2007-2013 на Междинно звено от 13.05.2008 г., изменено и 
допълнено с Допълнително споразумение № 1 от 15.09.2008 г. и с Допълнително 
споразумение № 2 от 01.07.2010 година.  

Във връзка с повишаване на ефективността и контрола в работата на 
Управляващия орган и поради повишения обем на обработваната информация е 
необходимо изграждане на съвременна информационна система, включваща и 
техническа и ресурсна обезпеченост, за обработка, съхранение, управление и 
контрол на информацията и автоматизация на процесите. Новата информационна 
система следва да улесни достъпа до информация, и да осигури възможност за бърз, 
надежден и сигурен обмен на информация с бенефициенти. 

С оглед обезпечаване на процесите по изграждане и функциониране на 
информационната система е необходимо предоставяне на права за ползване на 
софтуерни продукти при условията на MICROSOFT SELECT PLUS AGREEMENT (SPA) или 
еквивалент, доставка на лицензи, специфицирани по-долу. 

Понастоящем съществуват лицензи на Microsoft продукти в МИЕТ, предоставени 
по договор реф. № 7494765 от 27.12.2007 г. (в сила от 01.06.2008 г.) за право на 
ползване на лицензи на Майкрософт, сключен между МДААР (чийто правоприемник 
към настоящия момент е Министерския съвет на Република България) и Майкрософт. 
Според условията на Майкрософт за правителствена организация, регион ЕМЕА, 
публикувани на http://www.microsoft.com/licensing/programs/selplus/overview.mspx, в 
документа Select Plus for Governement Program Guide са посочени схеми на 
лицензиране и се прилага ценово ниво на отстъпка при определени условия. 
Съгласно писмо от “Майкрософт България” ЕООД с вх. № 26-М-149/27.04.2011 г. 
(приложение 16), МИЕТ отговаря на Условията на Майкрософт за правителствена 
организация, която може да придобие лицензите по програма Select Plus по ниво D, 
приложимо за правителствени организации. 

Оценката за броя и вида на лицензите, които следва да бъдат доставени по 
условията на настоящата поръчка е изготвена на база съществуващи лицензи на 
софтуерни продукти на Майкрософт и необходимите допълнителни лицензи за 
изграждане на информационна система за обработка, съхранение, управление и 
контрол на информацията и автоматизация на процесите в Управляващия орган на 
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Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика” 2007 – 2013. 

 
Б/ ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ  
 

№  Продуктов 
номер 

Описание на продукта 
Лицензна 
програма 

Ниво  Брой 

1  CGA‐00077 или 
еквивалент 

Microsoft® Sys Ctr Data Prtcn Mgr Svr ML Ent 
Sngl License/Software Assurance Pack 
Microsoft Volume License 1 License или 
еквивалент 

Select Plus или 
еквивалент 

D  5 

2  CVA‐00068 или 
еквивалент 

Microsoft® Sys Ctr Data Prtcn Mgr Svr ML Std 
Sngl License/Software Assurance Pack 
Microsoft Volume License 1 License или 
еквивалент 

Select Plus или 
еквивалент 

D  1 

3  312‐02176 или 
еквивалент 

Microsoft® Exchange Server Standard Single 
License/Software Assurance Pack Microsoft 
Volume License или еквивалент 

Select Plus или 
еквивалент 

D  2 

4  YYB‐00234 или 
еквивалент 

Microsoft® Groove Server Single 
License/Software Assurance Pack Microsoft 
Volume License или еквивалент 

Select Plus или 
еквивалент 

D  1 

4  H30‐00255 или 
еквивалент 

Microsoft® Project Professional Single 
License/Software Assurance Pack Microsoft 
Volume License w/1 ProjectSvr CAL или 
еквивалент 

Select Plus или 
еквивалент 

D  8 

6  76N‐02357или 
еквивалент 

Microsoft® SharePoint Enterprise CAL Single 
License/Software Assurance Pack Microsoft 
Volume License Device CAL Device CAL или 
еквивалент 

Select Plus или 
еквивалент 

D  80 

7  H04‐00231 или 
еквивалент 

Microsoft® SharePoint Server Sngl 
License/Software Assurance Pack Microsoft 
Volume License 1 License или еквивалент 

Select Plus или 
еквивалент 

D  1 

8  CKF‐00316 или 
еквивалент 

Microsoft® SharePoint IntrntSites Ent Sngl 
License/Software Assurance Pack Microsoft 
Volume License 1 License или еквивалент 

Select Plus или 
еквивалент 

D  1 

9  228‐05020 или 
еквивалент 

Microsoft® SQL Server Standard Edition Single 
License/Software Assurance Pack Microsoft 
Volume License 1 Processor License или 
еквивалент 

Select Plus или 
еквивалент 

D  1 

10  4WD‐00294 или 
еквивалент 

Microsoft® Forefront TMG Standard Sngl 
License/Software Assurance Pack Microsoft 
Volume License 1 License 1 Proc или 
еквивалент 

Select Plus или 
еквивалент 

D  1 

11  R39‐00380 или 
еквивалент 

Microsoft® Windows® Server External 
Connector Single License/Software Assurance 
Pack Microsoft Volume License или 
еквивалент 

Select Plus или 
еквивалент 

D  1 
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12  9ED‐00071 или 
еквивалент 

Microsoft® Visual Studio Premium w/MSDN 
All Lng License/Software Assurance Pack 
Microsoft Volume License 1 License или 
еквивалент 

Select Plus или 
еквивалент 

D  1 

13  P72‐00167или 
еквивалент 

Microsoft® Windows® Server Enterprise 
Single License/Software Assurance Pack 
Microsoft Volume License или еквивалент 

Select Plus или 
еквивалент 

D  2 

 
 

В/ МАКСИМАЛНА СТОЙНОСТ 
 

УО на ОП „Конкурентоспособност” - дирекция „Европейски фондове за 
конкурентоспособност” е конкретен бенефициент по проект № BG161РО003-5.0.01-
0003 „Ефективно управление на Оперативна програма „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013” по Приоритетна ос 5 
„Техническа помощ” на оперативната програма. За целите на подготовката, 
управлението, наблюдението, оценката и контрола на оперативната програма по 
горепосочения проект е предвидено изпълнението на дейност „Общи дейности по 
управлението на оперативната програма” и съответната дейност 1.2. „Техническо и 
ресурсно обезпечаване на Управляващия орган”. 

 
Максимална   стойност на поръчката възлиза на 257 000 (двеста петдесет и 

седем хиляди) лева без ДДС. 
 
Г/ СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
 

Срокът за изпълнение на поръчката е, както следва: 

1. за доставка на лицензи - до 20 (двадесет) работни дни от датата на 
сключването на договора за възлагане на обществената поръчка; 

2. за гаранция на лицензите – една година след датата на доставка.  

 
Д/ НОРМАТИВНА И РЕГУЛАТОРНА РАМКА 

 

Изпълнението на всички дейности, предвидени в обекта на настоящата оценка 
следва да се съобрази със следния минимум от нормативни документи:  

 

Стратегически документи: 

- Стратегически насоки на Общността за сближаване за периода 2007–2013 г. 
www.eufunds.bg; 

- Национална стратегическа референтна рамка на България 2007-2013 г. - 

www.eufunds.bg; 

- Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика” за програмния период 2007–2013 г., одобрена с Решение на 
Европейската комисия № CCI 2007 BG 16 1 PO 003 от 26.09.2007 г.  
www.opcompetitiveness.bg 

- Стратегия за икономическо и социално обновление на Европа – приета от 
Европейския съвет от Лисабон, 23-24 март 2000 г.;  
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- Преговорна глава 21 “Регионална политика и координация на структурните 
инструменти” (CONF-BG 56/01) и Общата позиция на ЕС по Глава 21 (CONF-BG 
80/01); 

- Националната програма за реформи на Република България 2008-2010 г.; 

- Национален план за развитие за периода 2007-2013 г. 

- Иновационна стратегия на Република България и мерки за нейната реализация, 
приета с Решение № 723 от 8 септември 2004 година и изменена с Решение № 
385 от 22 май 2006 г. на Министерския съвет. 

- Национална стратегия за насърчаване на малките и средни предприятия 2007-
2013. 

 

Регламенти на Европейската комисия  

– Регламент на Съвета и Комисията № 1083/2006 относно основните положения 
за финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие, 
Европейския социален фонд и Кохезионния фонд, който отменя Регламент на 
Комисията № 1260/1999; 

– Регламент (ЕО) № 1080/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 
2006 година относно Европейския фонд за регионално развитие и за отмяна на 
Регламент (ЕО) № 1783/1999; 

– Регламент на Комисията № 1828/2006 относно правилата за прилагане на 
Регламент на Съвета и Комисията № 1083/2006 относно основните положения 
за финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие, 
Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и Регламент № 1080/2006 на 
Европейския парламент и на Съвета за Европейския фонд за регионално 
развитие.  

 

Български нормативни актове 

• Постановление № 121 на МС от 31.05.2007 г. за определяне на реда за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативните 
програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на 
Европейския съюз; 

• Постановление № 55 на МС от 12.03.2007 г. за условията и реда за 
определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена 
безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове на Европейския 
съюз, Съвместната оперативна програма за трансгранично сътрудничество 
"Черно море 2007 - 2013 г." и от Финансовия механизъм на Европейското 
икономическо пространство; 

• ПМС № 236 от 27.09.2007 г. за приемане на детайлни правила за 
допустимост на разходите по Оперативна програма „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика 2007 – 2013 г.", 
съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие (с последните 
изменения от ДВ, бр. 34 от 05.04.2010 г.); 

• ПМС №62 от 21.03.2007 г. за приемане на национални правила за 
допустимост на разходите по Оперативните програми, съфинансирани от 
Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, за 
финансовата рамка 2007-2013 година. 

 

Други документи и информация: 



         
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ                     ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 
Европейки фонд                      „Развитие на конкурентоспособността 

             за регионално развитие      на българската икономика” 2007-2013  
 Инвестираме във вашето бъдеще    www.opcompetitiveness.bg 

 

 

Проект:BG161PO003-5.0.01-0003 „Ефективно управление на Оперативна програма „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013”, финансиран по Приоритетна ос 5 

„Техническа помощ” на оперативната програма. 

  - 21 - 
 

• Наръчник по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика" 2007-2013 (ОПК), вариант № 8, януари 2011 г. 
http://www.opcompetitiveness.bg;   

• Общи насоки за избягване на конфликт на интереси по смисъла на чл. 52 от 
Регламент 1605/2002 и за спазване принципа на безпристрастност и 
независимост при управление на оперативните програми, съфинансирани 
от Структурните и Кохезионния фондове - 
http://www.eufunds.bg/bg/page/23 

• Вътрешните правила на МИЕТ за предотвратяване на конфликт на интереси 
и спазване на принципа на безпристрастност и независимост при 
управление и изпълнение на Оперативна програма „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика”2007– 2013. 

• Междуинституционално споразумение между Междинното звено и 
Управляващия орган, сключено на 13.05.2008 г. за делегиране на 
правомощия по изпълнение на Оперативна програма „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г., изменено 
и допълнено с Допълнително споразумение № 1 от 15.09.2008 г. и с 
Допълнително споразумение № 2 от 01.07.2010 година; 

• Рамково споразумение между Правителството на Република България и 
Европейския Инвестиционен Фонд; 

• Финансовото споразумение между Правителството на Република България и 
Европейския Инвестиционен Фонд; 

• Писмо за разходи относно допустими и недопустими разходи, приложено 
към Финансовото Споразумение като приложение 8;  

• Насоки за кандидатстване и пакет документи по всички процедури, 
оперативно ръководство за изпълнение на договорите за безвъзмездна 
финансова помощ по ОПК и всички допълнителни документи, свързани с 
изпълнението на процедурите, обект на настоящата поръчка - 
http://www.opcompetitiveness.bg; 

• Указания на Сертифициращия орган ДНФ 5 от 21.10.2010 г. относно 
сертифициране на разходите по Оперативни програми, съфинансирани от 
Структурните и Кохезионния фондове на ЕС. 

 

 

IX. КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 
 
1. Критерият за оценяване на офертите е „най-ниска предложена цена”. 

2. Критерият се прилага за оценка на офертите, които: 

2.1. отговарят на предварително обявените от възложителя условия, и 

2.2. са подадени от участници, за които не са налице обстоятелствата по чл.47, 
ал. 1 и ал. 5 от ЗОП и посочените в обявлението обстоятелства по чл.47, ал.2 от ЗОП 
и които отговарят на изискванията за финансово и икономическо състояние, 
технически възможности и квалификация. 

 
X. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

 
1. Възложителят провежда процедурата, когато има получена поне една 

оферта до крайния срок за представяне, определен в обявлението. 
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2. Приетите и регистрирани оферти се разглеждат и оценяват от Комисия за 
провеждане на процедурата, назначена от Възложителя, по реда на ЗОП. 

3. Членовете на комисията са длъжни да пазят в тайна обстоятелствата, които 
са узнали във връзка със своята работа в комисията. 

4. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват 
участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и 
представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с 
нестопанска цел. 

4.1. Комисията отваря пликовете с предложенията на участниците в деня, 
мястото и часа, определени в обявлението по процедурата по реда на постъпването 
им и проверява наличието на три отделни запечатани плика, след което най-малко 
трима от нейните членове подписват плик № 3 „Предлагана цена”. Комисията 
предлага по един представител от присъстващите участници да подпише плик № 3 на 
останалите участниците. В присъствието на лицата, посочени в предходната т.4 
комисията отваря плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” и най-малко 
трима от членовете й подписват всички документи, съдържащи се в него, 
представляващи техническата оферта. Комисията предлага по един представител от 
присъстващите участници да подпише документите в плик № 2 на останалите 
участници.  

Комисията отваря плик № 1 „Документи за подбор” и оповестява документите, 
които той съдържа. 

4.2. След извършването на действията по т. 4.1. приключва публичната част от 
заседанието на комисията.  

5. Комисията уведомява участниците, като им изпраща протокола с 
констатациите относно наличието и редовността на представените документи в плик 
№ 1 „Документи за подбор”. 

6. В протокола по т. 5 се описват липсващите документи и констатираните 
нередовности и се определя срок (съгласно чл. 68, ал. 8 от ЗОП) за представянето им, 
считано от датата на получаване на протокола. 

7. След изтичане на срока по т. 6, комисията проверява съответствието на 
документите в плик № 1, включително и допълнително представените, с изискванията 
за подбор, поставени от Възложителя. Комисията не разглежда документите в плик №  
2 на участниците, които не отговарят на изискванията за подбор. 

8. Комисията може по всяко време да проверява заявените от участниците 
данни, да изисква от тях разяснения, както и допълнителни доказателства за данни, 
представени в пликове № 2 и 3. Тази възможност не може да се използва за промяна 
на техническото и ценовото предложение на участниците. 

9. Пликовете с предлаганата цена на участниците се отварят след като 
комисията извърши проверка за спазване на общите изисквания за редовност на 
офертите. 

10. Класирането на участниците се извършва по реда и условията, описани в 
раздел IX “Критерий за оценяване“. 

11. В срок от 5 работни дни от приключване работата на комисията 
Възложителят обявява с мотивирано решение, класирането на участниците и 
участника определен за изпълнител.  

12. Възложителят изпраща решението си до участниците в тридневен срок от 
издаването му. 

13. При писмено искане от страна на участник, Възложителят в тридневен срок 
от получаването му осигурява достъп до протокола от работата на комисията. 
Възложителят може да откаже достъп до информация, съдържаща се в протокола, 
когато предоставянето й противоречи на нормативен акт или предотвратява, 
ограничава или нарушава конкуренцията. 
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14. В процеса на провеждане на процедурата участниците са длъжни да 
уведомяват Възложителя за всички настъпили промени в декларираните от тях 
обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им. 
 

 
ХI. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА 

 
1. Сключване на договор:  
Възложителят сключва договор за обществена поръчка с участника, определен 

за Изпълнител на поръчката в резултат на проведената процедура. Договорът за 
обществена поръчка включва задължително всички предложения от офертата на 
участника, въз основа на които е определен за изпълнител. Възложителят сключва 
договора след изтичане на 14-дневен срок от уведомяването на заинтересованите 
участници за решението за определяне на изпълнител и в едномесечен срок след 
влизане в сила на решението за определяне на изпълнител или на определението, с 
което е допуснато предварително изпълнение на това решение.  

Възложителят може да сключи договор преди изтичането на 14-дневния срок, 
когато определеният изпълнител е единственият заинтересован участник. 

При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за 
изпълнител, е длъжен да представи следните документи: 

- документ от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на 
обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и посочените в обявлението обстоятелства по ал. 2 от 
ЗОП; 

- гаранция за изпълнение на поръчката в размер на 3 % от стойността на 
поръчката и в съответствие с условията в обявлението за откриване и приложения 
образец. Гаранцията се представя в една от следните форми: парична сума или 
банкова гаранция. 

 
Паричната гаранция следва да бъде предоставена в лева. Гаранцията за 

изпълнение на договора е безусловна и неотменяема банкова гаранция в полза на 
Възложителя или парична сума, представя се при подписването на договора и е със 
срок на валидност не по-малко от 45 работни дни след изтичане на срока на договора 
за обществена поръчка. 

 
В случай че участникът, определен за Изпълнител в законоустановения срок не 

представи документите по т. 2, или откаже да сключи договора за изпълнение на 
поръчката, Възложителят може да определи за изпълнител класирания на второ място 
участник и да сключи договор с него или да прекрати процедурата.  
 

2. Условия и начин на плащане  
 

Плащанията се извършват по банков път, съгласно условията, посочени в 
тръжната документация. 

 
Средствата по договореното възнаграждение ще бъдат осигурени от бюджета 

на Приоритетна ос 5 „Техническа помощ” на Оперативна програма 
„Конкурентоспособност” - Проект: BG161PO003-5.0.01-0003 „Ефективно управление 
на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика” 2007-2013”.  

 
В разходооправдателните документи, които ще бъдат издавани във връзка с 

предоставенот право на ползване и лицензи нуждите на дирекция ЕФК – УО на ОП 
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„Конкурентоспособност”, следва да се посочва номерът и името на проекта, а именно: 
проект № BG161РО003-5.0.01-0003 „Ефективно управление на Оперативна програма 
„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013” по 
Приоритетна ос 5 „Техническа помощ” на оперативната програма; 

 
 

ХІI. МЕРКИ ЗА ПУБЛИЧНОСТ И ИНФОРМИРАНОСТ 
 
Изпълнителят следва да осигурява публичност и информираност по 

финансирането на договора и следва да спазва изискванията за информиране и 
публичност на Оперативна програма „Конкурентоспособност” предвидени в чл. 8 и чл. 
9 от Регламент (ЕО) № 1828/2006 на комисията от 8 декември 2006 година.  

При всички дейности, които е приложимо, Изпълнителят следва да осигурява 
публичност и информираност по финансирането на настоящия договор. Изпълнителят 
следва да използва емблемата на ЕС. Във всички обяви или публикации, свързани с 
договора, Изпълнителят е длъжен да оповести, че договорът е получил финансиране 
от Европейския съюз, чрез Оперативна програма (ОП) "Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика" (РКБИ) 2007-2013  (ОП РКБИ). 
Според вида на информационните материали те могат да съдържат: 

• Името на проекта, който се изпълнява. 
• Името и логото на оперативната програма. 
• Името и логото на Националната стратегическа референтна рамка (НСРР). 
• Името на ЕФРР. 
•Флага на ЕС. 
Всички действия, които Изпълнителят смята да предприеме по отношение 

спазването на изискванията за публичност и информираност, следва да бъдат 
предварително съгласувани с дирекция „Европейски фондове за 
конкурентоспособност” на МИЕТ – УО на ОПК. 
 

 
ХІІI. КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И УЧАСТНИЦИТЕ 

 
1. Всички комуникации и действия на възложителя и на участниците, свързани 

с настоящата процедура, са в писмен вид. 
2. Участникът може да представя своите писма и уведомления чрез факс, 

препоръчано писмо с обратна разписка или по електронен път при условията и по 
реда на Закона за електронния документ и електронния подпис, като същите следва 
да бъдат адресирани до лицето за контакти, определено за тази цел, което е посочено 
в обявлението. След изтичане на крайния срок за представяне на офертите 
кореспонденцията се изпраща на вниманието на Председателя на комисията за 
разглеждане и оценка на предложенията. 

3. Решенията на възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците, 
се връчват лично срещу подпис или се изпращат с препоръчано писмо с обратна 
разписка или по факс или по електронен път при условията и по реда на Закона за 
електронния документ и електронния подпис. 

4. До 10 дни преди изтичането на срока за подаване на предложенията по 
процедурата всеки участник може да поиска писмено от Възложителя разяснения по 
същество относно документацията за участие. Възложителят отговаря писмено в 4-
дневен срок от постъпване на искането, като изпраща своя отговор до всички, които 
са получили документация за участие и са посочили адрес за кореспонденция, без да 
отбелязва в отговора участника, направил запитването. Разясненията на 
Възложителя ще бъдат своевременно публично обявени на интернет страницата на 
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МИЕТ: http://www.mee.government.bg/ и на интернет страницата на УО на ОПК: 
www.opcompetitiveness.bg. 
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XIV. ПРИЛОЖЕНИЯ 
 
 

Образци на приложения за участие в процедурата за възлагане на 
обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на права за ползване на софтуерни 
продукти при условията на MICROSOFT SELECT PLUS AGREEMENT (SPA) или 
еквивалент. Доставка на лицензи”. 
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ОБРАЗЕЦ 1  

 
ДО 
Г-Н ТРАЙЧО ТРАЙКОВ 
МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА, 
ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА 

 
 

 
ОФЕРТА 

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда 
на Закона за обществените поръчки, с предмет: „Предоставяне на права за 
ползване на софтуерни продукти при условията на MICROSOFT SELECT PLUS 

AGREEMENT (SPA) или еквивалент. Доставка на лицензи” 
 
 
 

Настоящото предложение е подадено от: 

 
1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА УЧАСТНИКА 

………………………………………………………………………………………… 

/наименование на фирмата/  

и подписано от 

………………………………………………………………………………………… 

/трите имена и ЕГН/  

в качеството му на 

………………………………………………………………………………………… 

/длъжност/ 

2. АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ 

1. Адрес: 
………………………………………………………………………………………… 

/код, град, община, квартал, улица, бл., ап./ 

телефон No: …………………………………… 

факс No:………………………………………… 

e-mail :…………………………………………… 

2. Лице за контакти: 
Длъжност: 

Телефон/факс № ........................................... 

 

3. Обслужваща банка: 
4. № на сметката, по която ще бъде възстановена гаранцията за участие: 

5. Титуляр на сметката:……………………………………………………………………………. 
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УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТРАЙКОВ, 
 
Желаем да участваме в обявената от Вас процедура за възлагане на 

обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на права за ползване на софтуерни 
продукти при условията на MICROSOFT SELECT PLUS AGREEMENT (SPA) или 
еквивалент. Доставка на лицензи”. 

 
1. Декларираме, че сме получили документацията за възлагане на 

обществената поръчка и сме запознати с условията за участие в обявената от Вас 
процедура, включително указанията за подготовка на офертата. Съгласни сме с 
поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения. 

2. Запознати сме и приемаме без възражения условията на обществената 
поръчка и проекта на договора, съставляващ част от документацията за участие. Ако 
бъдем определени за Изпълнител, ще сключим договор в законоустановения срок със 
съдържание съобразно обявения от Вас проект на договор. 

3. Приемаме, че изборът на Възложителя е единствено и изключително негово 
право. 

4. Декларираме, че ако бъдем определени за Изпълнител на обявената от Вас 
обществена поръчка при сключване на договора ще предоставим посочените от Вас в 
документацията документи и парична гаранция за изпълнение/безусловна и 
неотменяема банкова гаранция в размер на 3 % от стойността на договора, която да 
бъде освободена в 30 дневен срок след датата на съставяне на последния приемо-
предавателен протокол, при условие, че сме изпълнили безусловно задълженията си 
по договора.  

5. Декларираме, че ще извършим доставката съобразно изискванията, 
посочени в техническата спецификация, приложена към документацията за участие. 

6. Декларираме, че при изпълнение на поръчката няма да/ще използваме 
подизпълнители,  

7. С подаване на настоящата оферта направеното от нас предложение и поети 
ангажименти са валидни за срок от 90 дни от датата, която е посочена като краен 
срок за получаване на офертите в обявлението за обществена поръчка. Офертата ще 
остане обвързваща за нас и може да бъде приета по всяко време, преди изтичане на 
този срок. 

8 Представяме подписана от нас Предлагана цена, поставено в отделен 
запечатан непрозрачен плик, която е неразделна част от офертата ни. 

9. Декларираме, че ако нашата оферта бъде приета, предложените от нас цени 
ще останат постоянни и няма да бъдат променяни по време на изпълнението на 
обществената поръчка.  

 
Към настоящата оферта прилагаме посочените в документацията документи, 
оформени надлежно съгласно изискванията на Възложителя. 
 
Представяме всички документи в подписан и подпечатан вид. 
 
 Дата ..................               

Гр. ....................                Подпис и печат:……………………………………  
 (Трите имена и длъжност на  
представляващия участника) 
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ОБРАЗЕЦ 2 
ДО 
Г-Н ТРАЙЧО ТРАЙКОВ 
МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА, 
ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА 

 
 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

от  

………………………………………………………………………………………………………………… 
точно наименование на участника 

………………………………………………………………………………………………………………… 
адрес на управление, БУЛСТАТ/ЕИК 

………………………………………………………………………………………………………………… 
трите имена на физическото лице, което представлява участника, ЕГН 

 
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТРАЙКОВ, 
 
С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на 

обществената поръчка по обявената от Вас процедура. Ще извършим доставката, 
обект на обществената поръчка, съобразно Техническите спецификации и условията, 
посочени в документацията за възлагане на обществената поръчка. 

 
1. Участникът........................................................ (посочете фирмата на 

участника), когото представлявам, има следното техническо предложение:  
 

№ 
Продуктов 
номер 

Описание 
Лицензна 
програма 

Ниво Брой 

      

      

      

      

      
 
2. Ние сме съгласни валидността на нашето предложение да бъде 90 

календарни дни от датата, която е посочена като краен срок за получаване на 
офертите в обявлението за обществена поръчка и ще остане обвързващо за нас, като 
може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок. 

 
 
 
 

Дата ..................               

Гр. ....................                Подпис и печат:……………………………………  
 (Трите имена и длъжност на  
представляващия участника) 

 

 



         
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ                     ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 
Европейки фонд                      „Развитие на конкурентоспособността 

             за регионално развитие      на българската икономика” 2007-2013  
 Инвестираме във вашето бъдеще    www.opcompetitiveness.bg 

 

 

Проект:BG161PO003-5.0.01-0003 „Ефективно управление на Оперативна програма „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013”, финансиран по Приоритетна ос 5 

„Техническа помощ” на оперативната програма. 

  - 30 - 
 

ОБРАЗЕЦ 3 

ДО 
Г-Н ТРАЙЧО ТРАЙКОВ 
МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА, 
ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА 

 
ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА 

от 
………………………………………………………………………………………………………………… 

точно наименование на участника 
………………………………………………………………………………………………………………… 

адрес на управление, БУЛСТАТ/ЕИК 
………………………………………………………………………………………………………………… 

трите имена на физическото лице, което представлява участника, ЕГН 
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТРАЙКОВ, 
 
Във връзка с представената от нас оферта за участие в обявената от МИЕТ 

обществена поръчка, с предмет: „Предоставяне на права за ползване на софтуерни 
продукти при условията на MICROSOFT SELECT PLUS AGREEMENT (SPA) или 
еквивалент. Доставка на лицензи”, представяме следното ценово предложение:  

 
ПРЕДЛАГАМ(Е) обща цена за изпълнение на поръчката, съгласно условията на 

документацията, в размер на …………………………….. (………………………….) лева без ДДС. 
Така предложената цена включва всички разходи за изпълнение на поръчката 

и е формирана по следния начин :  
 

№ 
Продуктов 
номер 

Описание 
Лицензна 
програма 

Ниво Брой 
  

        
        
        
        
        
        

  .           ОБЩА ЦЕНА   
 ОБЩО С ДУМИ:  

 
Предложените цени са посочени в лева без ДДС и не подлежат на промяна за 

срока на договора. 
    
Настоящата предложена цена и поети ангажименти са валидни за срок от 90 

дни, считано от крайния срок за подаване на офертата. 
 
Дата ..................               

Гр. ....................                Подпис и печат:……………………………………  
 (Трите имена и длъжност на  
представляващия участника) 

ОБРАЗЕЦ 4 
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ДО 
Г-Н ТРАЙЧО ТРАЙКОВ 
МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА, 
ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА 

 
 
 
 

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА –  
ПРИМЕРЕН ОБРАЗЕЦ 

 
 Известени сме, че нашият клиент: ………………....................................…… 
(наименование и адрес на участника), наричан за краткост по-долу Участник, ще 
участва в обявената от Вас с Решение № ……………………………………………. (посочва се 
номер и дата на решението за откриване на процедурата) открита процедура за 
възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП, с предмет: „Предоставяне на права 
за ползване на софтуерни продукти при условията на MICROSOFT SELECT PLUS 
AGREEMENT (SPA) или еквивалент. Доставка на лицензи”. 

Също така, сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата и 
разпоредбите на ЗОП, при кандидатстването на участника в откритата процедура за 
възлагане на обществената поръчка, Участникът в процедурата следва на Вас, в 
качеството Ви на Възложител на горепосочената поръчка, да представи банкова 
гаранция за участие, открита във Ваша полза, за сумата в размер до 1 % от общата 
стойност на поръчката, а именно ............... лв. /........................ лева/, за да 
гарантира предстоящото участие на участника, в съответствие с поставените от Вас 
условия. 

Като се има предвид гореспоменатото, ние _________ (Банка), с настоящото 
поемаме неотменимо и безусловно задължение да Ви заплатим всички суми, 
предявени от Вас, но общият размер на които не надвишава ................ лв. 
(............................. лева), в срок до 3 (три) работни дни след получаването на първо 
Ваше писмено поискване, съдържащо Вашата декларация, че Участникът е извършил 
едно от следните действия: 

а) оттегли офертата си след изтичане на срока за представяне на офертите; 
б) оспори решението на Възложителя - до решаване на спора; 
в) е определен за Изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи 

договор за обществената поръчка в едномесечен срок от обявяване на решението за 
определяне на изпълнител на обществената поръчка. 

 
Вашето искане за усвояване на суми по тази гаранция е приемливо и ако бъде 

изпратено до нас в пълен текст чрез надлежно кодиран телекс/телеграф, препоръчана 
поща или куриерска служба от обслужващата Ви банка, потвърждаващ че Вашето 
оригинално искане е било изпратено до нас чрез препоръчана поща и че подписите 
на същото правно обвързват Вашата страна. Вашето искане ще се счита за отправено 
след постъпване или на Вашата писмена молба за плащане, или по телекс, или по 
телеграф на посочения по-горе адрес. 

 
Тази гаранция влиза в сила от момента на нейното издаване. 
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Отговорността ни по тази гаранция ще изтече на ________(посочва се дата не 
по-малко от 90 дни от изтичане на срока за подаване на оферти), до която дата 
какъвто и да е иск по нея трябва да бъде получен от нас. След тази дата гаранцията 
автоматично става невалидна, независимо дали това писмо-гаранция ни е изпратено 
обратно или не. 

Гаранцията трябва да ни бъде изпратена обратно веднага след като вече не е 
необходима или нейната валидност е изтекла, което от двете събития настъпи по-
рано. 

Гаранцията е лично за Вас и не може да бъде прехвърляна. 

С уважение,  

БАНКА 
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ОБРАЗЕЦ 5 

 
 
ДО 
Г-Н ТРАЙЧО ТРАЙКОВ 
МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА, 
ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА 

 
 
 

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР –  
ПРИМЕРЕН ОБРАЗЕЦ 

 
 Известени сме, че нашият клиент:…………………………………………… (наименование и 
адрес на участника), наричан за краткост по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, с Ваше Решение № 
__ ____/_________г. /посочва се № и дата на Решението за класиране/ е определен 
за ИЗПЪЛНИТЕЛ в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
„Предоставяне на права за ползване на софтуерни продукти при условията на 
MICROSOFT SELECT PLUS AGREEMENT (SPA) или еквивалент. Доставка на лицензи”. 

Също така, сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата и 
разпоредбите на Закона на обществените поръчки, при подписването на Договора за 
възлагането на обществената поръчка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва на Вас, в качеството 
Ви на Възложител на горепосочената поръчка, да представи банкова гаранция за 
добро изпълнение открита във Ваша полза, за сумата в размер на 3 % от общата 
стойност на договора за изпълнение, а именно .............. лв. ( 
......................................лева ), за да гарантира предстоящото изпълнение на 
задълженията си, в съответствие с договорените условия. 

Като се има предвид гореспоменатото, ние _________ (Банка), с настоящето 
поемаме неотменимо и безусловно задължение да Ви заплатим всички суми, 
предявени от Вас, но общият размер на които не надвишава .......... лв. ( 
........................................ лева ), (посочва са размера на гаранцията), в срок до 3 
(три) работни дни след получаването на първо Ваше писмено поискване, съдържащо 
Вашата декларация, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от договорните си 
задължения. 

Вашето искане за усвояване на суми по тази гаранция е приемливо и ако бъде 
изпратено до нас в пълен текст чрез надлежно кодиран телекс/телеграф, препоръчана 
поща или куриерска служба от обслужващата Ви банка, потвърждаващ че Вашето 
оригинално искане е било изпратено до нас чрез препоръчана поща и че подписите 
на същото правно обвързват Вашата страна. Вашето искане ще се счита за отправено 
след постъпване или на Вашата писмена молба за плащане, или по телекс, или по 
телеграф на посочения по-горе адрес. 

Тази гаранция влиза в сила от момента на нейното издаване. 
Отговорността ни по тази гаранция ще изтече на ________  /посочва се дата и 

час на валидност на гаранцията, която е със срок 45 дни след приключване 
изпълнението по договора за обществената поръчка/, до която дата какъвто и да е 
иск по нея трябва да бъде получен от нас. След тази дата гаранцията автоматично 
става невалидна, независимо дали това писмо-гаранция ни е изпратено обратно или 
не. 
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Гаранцията трябва да ни бъде изпратена обратно веднага след като вече не е 
необходима или нейната валидност е изтекла, което от двете събития настъпи по-
рано. 

Гаранцията е лично за Вас и не може да бъде прехвърляна. 

С уважение, 
 БАНКА  
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ОБРАЗЕЦ 6 

Д О Г О В О Р 
за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Предоставяне на права за ползване на софтуерни продукти при условията 
на MICROSOFT SELECT PLUS AGREEMENT (SPA) или еквивалент. Доставка на 

лицензи” 

 

Днес, ……………… 2011 г. (……………………………………………………………………. две хиляди и 
единадесета година) в гр. София, на основание чл. 74, ал. 1 от ЗОП, проведена  
процедура за възлагане на обществена поръчка, открита с решение №…………/………. 
2010 г. на министъра на икономиката, енергетиката и туризма и влязло в сила 
Решение на Възложителя за определяне на изпълнител на обществената поръчка 
№………../……… 2010 г................................................... се сключи настоящият 
договор между: 

1. МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА, с адрес: гр. 
София, 1052, ул. ”Славянска” № 8, ЕИК: 130169256, представлявано от Трайчо 
Трайков - министър на икономиката, енергетиката и туризма, и Елена Карапаунова - 
началник на отдел „Финансов”, главен счетоводител, наричано по-долу 
“Възложител”, от една страна, 

и 

2. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….., 
със седалище и адрес на управление ……………………………….………………………………, търговска 
регистрация …………………………………………………………………………, регистрирано с решение на 
………………………… съд, № …….… по ф. дело №……….……, парт. № ………….…… том ……..…, 
стр. ………… от ……….……… г., или ЕИК …………………………….…………….,  банкова сметка – 
IBAN ………………………………………………………………, код - BIC ………………………………………………………, 
при банка 
…………………………………………………………………………………………………………………………………, 
представлявано от .………………………………………………………………………………………………………………, 
определен за изпълнител с Решение №…………………………………/ ……………………………………… 
на министъра на икономиката, енергетиката и туризма, наричано по-долу 
“Изпълнител”, от друга страна, като 

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО: 

 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема  да предостави права 
за ползване на софтуерни продукти при условията на MICROSOFT SELECT PLUS 
AGREEMENT (SPA) или еквивалент, да достави лицензи във връзка с изграждане на 
информационна система за обработка, съхранение, управление и контрол на 
информацията и автоматизация на процесите в Управляващия орган на Оперативна 
програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 
2013, при цените и условията, определени в този договор и съгласно Документацията 
и Техническото задание на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и Техническото предложение на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, представляващи неразделна част от настоящия договор. 
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ІІ. СРОК НА ДОГОВОРА И МЯСТО НА ДОСТАВКА 

Чл. 2. (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на сключването му и е 
със срок на действие, както следва: 

1. за доставка на лицензи - до 20 (двадесет) работни дни; 

2. за гаранция на лицензите – една година след датата на доставка.  

(2) Софтуерните продукти по настоящия договор и лицензите за ползването им 
се предоставят на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ безсрочно. 

Чл. 3. (1) Софтуерните продукти и лицензите за ползване се доставят от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до 20 (двадесет) работни дни от датата на влизане в сила на 
договора след предварително съгласуване с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ден за предоставяне  в 
сградата на МИЕТ, гр. София, ул. “Славянска” № 8 на регистрация за сваляне на 
продукта и достъп до ключа за лицензиране от посочения от производител сайт. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да достави софтуерните продукти и лицензите – 
предмет на договора, чрез предоставяне на договор подписан от производителя тип 
Select Plus и регистрация за сваляне на продукта и достъп до ключа за лицензиране 
от посочения от производител сайт. За изпълненението на доставката се съставя 
двустранен приемо-предавателен протокол. 

 
ІІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

 Чл. 4. (1) Цената на поръчката, предмет на настоящия договор, съгласно 
ценовото предложение на Изпълнителя, неразделна част от договора, е в размер на 
………………………….. (словом ……………………………………………………………………) лева без ДДС. В 
цената са включени всички разходи на Изпълнителя по изпълнението на поръчката. 
Договорената цена е окончателна и не подлежи на актуализация за срока на 
договора. 

(2) Плащането на сумата по предходната алинея се извършва по банков път по 
сметка на Изпълнителя – IBAN …………………………………………………, код - BIC 
……………………………………, при банка …………………………………………………………………………………… 
клон ……………………………………, в срок от 14 (четиринадесет) дни след представяне в 
дирекция „ФУС” на подписан двустранен приемо-предавателен протокол за приемане 
на доставката на лицензите без възражения от страна на Възложителя и фактура, 
издадена съгласно действащото законодателство.  

 
(3) В разходооправдателните документи, издавани от Изпълнителя, 

задължително се посочва номерът и името на проекта, а именно: проект № 
BG161РО003-5.0.01-0003 „Ефективно управление на Оперативна програма „Развитие 
на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013” по Приоритетна ос 
5 „Техническа помощ” на оперативната програма. 
 

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

  Чл. 5. Възложителят има право да получи права за ползване на софтуерни 
продукти при условията на MICROSOFT SELECT PLUS AGREEMENT (SPA) или 
еквивалент, в срока и при условията, договорени между страните. 

 Чл. 6. Възложителят има право да получи технически носители на софтуера, 
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съобразно Приложение № 2. 

 Чл. 7. Възложителят се задължава да оказва съдействие на Изпълнителя за 
качественото и точно изпълнение на договора. 

 Чл. 8. Възложителят е длъжен да използва лиценза съобразно условията на 
настоящия договор и на лицензния договор, предоставен от производителя. 

 Чл. 9. Възложителят е длъжен да освободи гаранцията за добро изпълнение 
на договора след неговото пълно и точно изпълнение, след изтичане на 
едногодишния гаранционен срок. 

 Чл. 10. Възложителят се задължава да заплати уговореното възнаграждение, 
съгласно сроковете и условията, предвидени в чл. 4 от настоящия договор. 

 
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 

  Чл. 11. Изпълнителят се задължава да предостави права за ползване на 
софтуерни продукти при условията на MICROSOFT SELECT PLUS AGREEMENT (SPA) или 
еквивалент, да достави лицензи във връзка с изграждане на информационна система 
за обработка, съхранение, управление и контрол на информацията и автоматизация 
на процесите в Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013, съгласно 
договореното и да упражнява всичките си права, с оглед защита интересите на 
Възложителя.  

 Чл. 12. (1) Изпълнителят е длъжен да предостави на Възложителя: 

1. безсрочно право за ползване на доставения софтуер с официален документ от 
производителя или негово представителство; 

2.  софтуерът с включена безплатна софтуерна актуализация от сайта на 
производителя за версията, за която е придобито правото на ползване или за по-
ниска версия в рамките на жизнения цикъл на съответната версия на продукта; 

3. обучение на системните администратори на Възложителя при получаване на 
предоставените лицензи за управление на тип договор Select Plus. 

 (2) Изпълнителят е длъжен да осигури на Възложителя спокойно и 
несмущавано ползване на продукта през време на действие на лиценза. 

 (3) При всички дейности, където е приложимо, Изпълнителят следва да 
осигурява публичност и информираност по финансирането на договора и следва да 
спазва изискванията за информиране и публичност на Оперативна програма 
„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013. Всички 
действия, които Изпълнителят смята да предприеме по отношение спазването на 
изискванията за публичност и информираност, следва да бъдат предварително 
съгласувани с дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” на МИЕТ – 
УО на ОПК. 

 (4) Изпълнителят се задължава да не предоставя на физически и юридически 
лица документи и информация, свързани с изпълнението на договора, без изричното 
писмено съгласие на Възложителя. 

 Чл. 13. (1) Изпълнителят има право да следи за правилното използване на 
предоставения софтуер, съгласно условията на настоящия договор и условията на 
лицензния договор, предоставен от производителя. 
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 (2) Изпълнителят има право да получи уговореното възнаграждение, 
съгласно сроковете и условията, предвидени в чл. 4 от настоящия договор при 
качествено и точно изпълнение на задълженията си по договора. 

 

VІI. ГАРАНЦИИ 

 Чл. 14. (1) Изпълнителят гарантира, че програмите, за които са доставени 
лицензите, посочени в чл. 1 на договора, ще функционират във всяко отношение 
така, както е описано в приложимата документация на програмите за срок от една 
година след датата на доставка. 

 (2) При неизпълнение на гаранциите по ал. 1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или 
упълномощен от него представител има право да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

1. отстраняване на грешките в програмите, довели до нарушаване на гаранциите или 
прекратяване на действието на договора за предоставяне на програмните лицензи и 
възстановяване на платената цена за тях; 

2. повторно изпълнение на услугата или прекратяване на договора и възстановяване 
на цената, платена по договора. 

 

VІІІ. ГАРАНЦИЯ ЗА ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 Чл. 15. (1) Гаранцията за добро изпълнение на договора е в размер на 3% 
(три на сто) от стойността на договора. Гаранцията за добро изпълнение служи за 
обезпечение на точното изпълнение на задълженията по договора от страна на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 (2) Изпълнителят превежда гаранцията по сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 
....................................., или предоставя банкова гаранция съобразно Приложение 
№5 от документацията преди сключване на договора. 

 (3) Възложителят превежда (освобождава) гаранцията по ал. 1 обратно на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок от 30 (тридесет) дни след подписване на окончателен приемо-
предавателен протокол за пълното и точно изпълнение на договора, след изтичане на 
едногодишния гаранционен срок, в случай, че не е налице някоя от хипотезите за 
задържането й съгласно този договор. Гаранцията се освобождава при липса на 
съдебни производства, свързани с изпълнението на договора, а ако има - след 
тяхното приключване, но само при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и Подизпълнителите 
нямат неизпълнени изискуеми задължения към ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 (4) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни задълженията си по договора, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по своя преценка и при условията на гаранцията да се 
удовлетвори с част от сумата или цялата сума, представляваща гаранция за 
изпълнение на договора, без това да го лишава от правото на обезщетение за 
претърпени щети и пропуснати ползи. 

 

ІX. ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

 Чл. 16. (1) Доставката се счита за извършена с подписването на двустранен 
приемо-предавателен протокол от оторизираните лица. В протокола се посочва броят 
и видът на доставените продукти. 

 (2) Приемане на изпълнението на договора е налице, при подписването на 



         
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ                     ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 
Европейки фонд                      „Развитие на конкурентоспособността 

             за регионално развитие      на българската икономика” 2007-2013  
 Инвестираме във вашето бъдеще    www.opcompetitiveness.bg 

 

 

Проект:BG161PO003-5.0.01-0003 „Ефективно управление на Оперативна програма „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013”, финансиран по Приоритетна ос 5 

„Техническа помощ” на оперативната програма. 

  - 39 - 
 

двустранен приемо-предавателен протокол от оторизираните лица, след изтичане на 
срока за гаранция на лицензите, определен в чл. 2, ал. 1, т. 2. 

 (3) Оторизираните лица по смисъла на този договор за Изпълнителя са:  

 1. ………………………………………………………… 

 2. ………………………………………………………… 

(4) Приемането на изпълнението и подписването на двустранен протокол от 
страна на Възложителя, се извършва от служители/и, определен/и със заповед на 
възложителя. 

 

Х. ЛИЦЕНЗНИ И ПАТЕНТНИ ПРАВА 

 Чл. 17. Изпълнителят е задължен да достави лицензите по чл. 1 от договора, 
като гарантира безпроблемното им ползване от страна на Възложителя.  

 Чл. 18. Ако бъде установено с влязло в сила съдебно решение или ако 
Възложителят и/или Изпълнителят разберат, че с доставянето на лицензите от 
страна на Изпълнителя и използването им от Възложителя са нарушени патентни 
или авторски права, права върху търговски марки или промишлени образци на трета 
страна, Изпълнителят се задължава: 

 1. да направи възможно за Възложителя използването на програмните 
лицензи чрез промяната на програмите, като запази тяхния начин на използване и 
функционалност; 

 2. да получи лиценз от третата страна, правата на която са нарушени; 

 3. да заплати на Възложителя обезщетение в пълен размер за претърпените 
щети вследствие нарушени патентни или авторски права, права върху търговски 
марки или промишлени образци. 

 Чл. 19. Възложителят своевременно уведомява Изпълнителя за 
претенциите за нарушени авторски права от страна на трети лица. Възложителят 
има право да иска привличането на Изпълнителя  в евентуален съдебен процес за 
нарушено авторско право. 

 

XІ. ПОВЕРИТЕЛНОСТ 

 Чл. 20. (1) Предаване на информация на трето за този договор лице за 
предмета на договора и технически данни може да става само след предварителното 
съгласие на другата страна по договора.  

 (2) Ограничението по ал. 1 не важи, ако информацията очевидно няма 
поверителен характер, ако към момента на нейното съобщаване е била вече 
обществено известна, ако към момента на съобщаването й е била правомерно 
известна на партньора по договора, без задължение за запазване на поверителност, 
или ако въз основа на законови предписания, съдебни решения или административни 
актове следва да се публикува.  

 

Х. НЕУСТОЙКИ 

 Чл. 21. (1) В случай на забава на доставката по вина на Изпълнителя същият 
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дължи на Възложителя неустойки в следните размери: 

 1. 0.5 % от стойността на недоставените лицензи за всеки просрочен ден за 
първите 10 (десет) дни закъснение; 

 2. 1 % от стойността на недоставените лицензи за всеки следващ просрочен 
ден. 

 (2) В случай на забавено изпълнение на доставката с повече от 15 
(петнадесет) календарни дни, Възложителят има право да прекрати този договор 
незабавно с писмено уведомление, без да дава срок на предизвестие. В този случай 
Изпълнителят дължи неустойка в размер на 30% (тридесет на сто) от стойността на 
договора. 

 (3) В случай на прекратяване на договора по чл. 21, ал. 2, Възложителят има 
право да задържи гаранцията за изпълнение и вече доставените лицензи, доколкото 
същите могат да бъдат полезни, като заплати на Изпълнителя съответната цена. 

 (4) При забава на плащанията по чл. 3 от договора, Възложителят дължи 
неустойка в размер на 0,01% на ден от дължимата сума, но не повече от 10% от нея. 

(5) В случаите по чл. 30, т. 4 и 5, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 
5 % (пет процента) от стойността на поръчката. 

 (6) Плащането на неустойката не лишава изправната страна от правото да 
търси обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи над размера на 
неустойката. 

 (7) Изпълнителят носи пълна имуществена отговорност за причинени вреди 
на Възложителя и трети лица от свои виновни действия или бездействия. 

 

XІІ. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА 

 Чл. 22. Страните по настоящия договор не отговарят за неизпълнението му, 
причинено в резултат на непреодолима сила. 

 Чл. 23. Непреодолима сила по смисъла на този договор е всяко непредвидено 
или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването 
му, което прави невъзможно или възпрепятства на поетите с него задължения, напр. 
мобилизация, война, граждански безредици, стачка, локаут, наводнения, 
земетресения или други природни бедствия. 

 Чл. 24. Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по 
договора, е била в забава към момента на възникване на непреодолимата сила, тя не 
може да се позовава на нея при положение, че към момента на настъпване на срока 
за изпълнение, непреодолимата сила не е била възникнала. 

 Чл. 25. Непреодолимата сила не е основание за отпадане на отговорността по 
раздел XI от договора, ако засегната страна е могла да предвиди и предотврати 
настъпването на вредите и загубите. 

 Чл. 26. Страната, засегната от непреодолимата сила, е длъжна да предприеме 
всички разумни усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, 
както и да уведоми писмено другата страна незабавно след настъпване на 
непреодолимата сила. 

 Чл. 27. За времето, докато трае непреодолимата сила, се спира изпълнението 
на задълженията по договора. Срокът на договора автоматично се продължава със 
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срока на  непреодолимата сила. 

 Чл. 28. Страната, чиято небрежност или предумишлено действие са 
предизвикали непреодолимата сила, не може да се позовава на непреодолима сила. 

 Чл. 29. Ако случай на непреодолима сила продължи повече от 90 /деветдесет/ 
дни, двете страни имат право да прекратят договора. 

 

 

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА 

 

 Чл. 30. Договорът се прекратява: 

 1. с изпълнението на задълженията на страните по него; 

 2. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма; 

 3. едностранно от Възложителя с 30-дневно писмено предизвестие, 
отправено до Изпълнителя; 

 4. едностранно от Възложителя без предизвестие при условията на чл. 21, 
ал. 2 от договора. 

 5. едностранно от Възложителя без предизвестие, когато възникне конфликт 
на интереси по смисъла на Общите насоки за избягване на конфликт на интереси по 
смисъла на чл. 52 от Регламент 1605/2002 и за спазване принципа на 
безпристрастност и независимост при управление на оперативните програми, 
съфинансирани от Структурните и Кохезионния фондове и Вътрешните правила на 
МИЕТ за предотвратяване на конфликт на интереси и спазване на принципа на 
безпристрастност и независимост при управление и изпълнение на Оперативна 
програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”2007– 
2013. В този случай Изпълнителят дължи неустойка в размер на 5 % (пет процента) 
от стойността на поръчката 

 6. когато са настъпили съществени промени във финансирането на 
обществената поръчка, предмет на договора, извън правомощията на Възложителя, 
които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или предотврати - с писмено 
уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата. 

  

VIIІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ 

 

• Чл. 31. (1) Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението 
на този договор са валидни, ако са направени в писмена форма и са подписани от 
упълномощените представители на Изпълнителя и Възложителя. 

• (2) За дата на съобщението се смята: датата на предаването – при 
ръчно предаване на съобщението срещу подпис от страна на надлежно упълномощено 
лице; датата на обратната разписка – при изпращане по пощата; датата на 
приемането – при изпращане по факс; датата на изпращането на 
съобщението/заявката – при изпращане по електронен път. 

 Чл. 32. (1) Валидни адреси и факсове за приемане на съобщения, свързани с 
настоящия договор, са: 
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•  
•  
ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 
………………………………. Министерство на икономиката 
……………………………….. гр. София, ул. “Славянска” № 8 
……………………………….. 
 

Факс: 02/9872190 
 

 (2) Когато някоя от страните е променила адреса си/посочения факс, без да 
уведоми другата страна за новия си адрес/факс, съобщенията ще се считат за 
връчени и когато са изпратени на стария адрес/факс. 

 Чл. 33. Споровете между страните, възникнали при и по повод изпълнението 
на договора и неговото тълкуване, се решават с писмено споразумение, а при 
непостигане на съгласие, се предявяват пред компетентния съд по реда на ГПК. 

 Чл. 34. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат 
разпоредбите на действащото българско законодателство. 

 Неразделна част от настоящия договор са следните приложения: 
 1. Документация за процедурата за възлагане на обществената поръчка; 
 2. Техническо предложение на Изпълнителя; 
 3. Ценово предложение на Изпълнителя. 

 

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра по един за 
всяка от страните. 

 

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:     За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  

..............................................   ………………………………………… 

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ  

Министър на икономиката,                /…………………………………………………/ 
енергетиката и туризма  
 
.................................  
ЕЛЕНА КАРАПАУНОВА  
Началник на отдел „Финансов”,  
Главен счетоводител на МИЕТ 
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ОБРАЗЕЦ 7 

 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  
 

ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР 
 

 

Долуподписаният /-ната/         с лична карта № 
  , издадена на     от                         , с 
ЕГН                        , в качеството ми на_________________________ 
(посочете длъжността) на  _________________________________________ 
            (посочете фирмата на 
участника) - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: : 
„Предоставяне на права за ползване на софтуерни продукти при условията 
на MICROSOFT SELECT PLUS AGREEMENT (SPA) или еквивалент. Доставка на 
лицензи”, 

 
 

Д Е К Л А Р И Р А М, че: 
  

Представляваният от мен участник е регистриран по Закона за търговския 
регистър и неговият единен идентификационен код (ЕИК) 
е:............................................................... 

 
 
 
 
 

.............................. г.                     Декларатор: .............................. 
(дата на подписване)                                                                                        

1.  

2.  

3.  
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ОБРАЗЕЦ 8 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  
 

за отсъствие на обстоятелствата по  
чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от Закона за обществените поръчки 

 
 
 
Долуподписаният: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( собствено, бащино, фамилно име) 
притежаващ/а лична карта №...., издадена на . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (дата 
на издаване) от МВР - гр. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (място на 
издаване) адрес:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (постоянен адрес) представляващ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , в качеството си на (наименование на 
юридическото лице, физическо лице - ЕТ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . (длъжност) седалище . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . ., адрес на управление:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , тел./факс. . . . . . . . . . . . . . , вписано в 
търговския регистър при . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . съд по ф.д. №. . . . . . . . . . ./. . . . . . . . . . . . . . . . . . г., БУЛСТАТ / ЕИК . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , участник в процедура за възлагане на 
обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на права за ползване на 
софтуерни продукти при условията на MICROSOFT SELECT PLUS AGREEMENT 
(SPA) или еквивалент. Доставка на лицензи”, 
 

 
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

1. Представляваното от мен юридическо лице не е обявено в несъстоятелност; 

2. Представляваното от мен юридическо лице не е в производство по ликвидация и не 
се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове. 

3. Представляваното от мен юридическо лице не е в открито производство по 
несъстоятелност и не е сключило извънсъдебно споразумение с кредиторите си по 
смисъла на чл. 740 от Търговския закон и не се намира в подобна процедура съгласно 
националните закони и подзаконови актове. Дейността му не е под разпореждане на 
съда и не е преустановена. 

4. Представляваното от мен юридическо лице . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(има/няма) парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 
162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила 
акт на компетентен орган. 

5. Представляваното от мен юридическо лице . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(има/няма) парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 
162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, за които с акт на 
компетентен орган е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или 
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парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или 
на данъци съгласно правните норми на държавата, в която съм установен. 

    г.                   Декларатор:     
(дата на подписване)                                                                               
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ОБРАЗЕЦ 9 

 
ДЕКЛАРАЦИЯ  

  
по чл. 47, ал. 4 от ЗОП за обстоятелствата по  

чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 от ЗОП 

(попълва се от кандидат или участник/подизпълнител) 

Долуподписаният: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (собствено, бащино, фамилно име) 
притежаващ/ а лична карта №. . ., издадена на . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . от 
(дата на издаване) МВР - гр. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(място на 
издаване) адрес: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (постоянен адрес) представляващ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 
/наименование на юридическото лице, физическо лице - ЕТ/ в качеството си на. . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . /длъжност/ седалище . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . ., адрес на управление:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , тел./факс. . . . . . . . . . . . . . , вписано в 
търговския регистър при . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . съд по ф.д. №. . . . . . . . . . ./. . . . . . . . . . . . . . . . . . г., БУЛСТАТ/ ЕИК. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , участник в открита процедура по Закона за 
обществените поръчки, с предмет: „Предоставяне на права за ползване на 
софтуерни продукти при условията на MICROSOFT SELECT PLUS AGREEMENT 
(SPA) или еквивалент. Доставка на лицензи”, 
 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда 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.  

2. Не съм лишен от правото да упражнявам определена професия или дейност 
съгласно законодателството на държавата, в която упражнявам или съм упражнявал 
професията или дейността.  

     г.                   Декларатор:     
(дата на подписване)                                                                               
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ОБРАЗЕЦ 10 
 
 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  
 

за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 
от Закона за обществените поръчки 

 
 

 
Долуподписаният /-ната/         с лична карта №  
 , издаден на     от                         , с ЕГН       , в 
качеството ми на _________________________ (посочете длъжността) на       
            (посочете фирмата на 
участника) - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  
„Предоставяне на права за ползване на софтуерни продукти при условията 
на MICROSOFT SELECT PLUS AGREEMENT (SPA) или еквивалент. Доставка на 
лицензи”,   

 
 

Д Е К Л А Р И Р А М: 
 
 

1. Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба 
на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с 
възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация. 

 
2. Участникът, когото представлявам, не е сключил договор с лице по чл. 21 

или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. 
 

 
 
 
    г.                    Декларатор:     
(дата на подписване)                                                                                        
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ОБРАЗЕЦ 11 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
за отсъствие на обстоятелства относно  
предлаганите от участника специалисти 

  
Долуподписаният/ата................................................................................... 
ЕГН: .....................................,  лична карта № ....................................., 

издадена на ................................... г. от ......................................, в качеството ми 
на .......................................................................... /посочва се длъжността и 
качеството, в което лицето има право да представлява и управлява - напр. 
изпълнителен директор, управител и др./ на  
.................................................................................., регистрирано по фирмено 
дело № ................ по описа на .......................................... съд,                            за 
.........................г. със седалище и адрес на управление ....................... 
................................................................ – участник в открита процедура за 
възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на права за ползване 
на софтуерни продукти при условията на MICROSOFT SELECT PLUS 
AGREEMENT (SPA) или еквивалент. Доставка на лицензи”, 
 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ 
 

Предлаганите от мен специалисти не са: 
1. участвали в качеството си на членове, заместници или наблюдатели в 

рамките на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Конкурентоспособност” 
и Комитета за наблюдение на Националната стратегическа референтна рамка; 

2. членове на управителни и контролни органи на организации, изпълняващи 
договори по ОП „Конкурентоспособност” или не се явяват свързани лица по смисъла 
на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с членове на 
управителни и контролни органи на организации, които изпълняват договори по ОП 
„Конкурентоспособност”; 

3. членове на управителни и контролни органи на организации, изпълняващи 
договори със Сертифициращия или Одитиращия органи по оперативните програми, 
съфинансирани от Структурните и Кохезионния фонд на ЕС за извършване на 
дейности, сходни с предмета на настоящата обществена поръчка, или участват в 
изпълнението на такива договори. 

 
 

 Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване 
на неверни данни.  

 
    г.                    Декларатор:     
(дата на подписване)                            
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        ОБРАЗЕЦ 12 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

За съгласие за участие като подизпълнител 

Долуподписаният/ната/………………………………………………………………… 

Адрес:…………………………………………...………………………….....……......................................... 
лична карта №…........................., изд. от ……………….…………..., на …......................... 
ЕГН …………….........., в качеството ми на ..................................................... (посочете 
длъжността) на ................................................................. (посочете фирмата, 
която представлявате), 

във връзка с обявената открита процедура за възлагане на обществена 
поръчка с предмет: „Предоставяне на права за ползване на софтуерни 
продукти при условията на MICROSOFT SELECT PLUS AGREEMENT (SPA) или 
еквивалент. Доставка на лицензи”, 

 

    Д Е К Л А Р И Р А М, че: 

Представляваното от мен лице 
.............................................................................................................................. 

/посочете фирмата, която представлявате/  

изразява съгласие да участва като подизпълнител на 
................................................................................................ при изпълнение на
 /посочете участника, на който сте подизпълнител/ 

 
горепосочената обществена поръчка. 

 

Дейностите, които ще изпълняваме, като подизпълнител са: 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Избройте конкретните видове дейности, както и дела на Вашето участие в 
съответната позиция. 

 
Запознати сме, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител, нямаме 

право да участваме в горепосочената процедура със самостоятелна оферта. 
 
 
 
 
 
 
Дата:  ………………                                                       Декларатор: ……………… 
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ОБРАЗЕЦ 13 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

   по 

чл. 51, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки 

от 
………………………………………………………………………………………………………………… 

точно наименование на участника 
………………………………………………………………………………………………………………… 

адрес на управление, БУЛСТАТ/ЕИК 
………………………………………………………………………………………………………………… 

трите имена на физическото лице, което представлява участника, ЕГН 

Декларирам, че през последните три години съм извършил следните дейности : 

№ по 
ред 

Дата на сключване и 
срок на действие на 

договора 

Стойност на 
договора 

Контрагент  
(наименование, адрес и 

телефон) 
 

4. 
   

5. 
   

6. 
   

7. 
   

8. 
   

9. 
   

10
   

11
   

 

    г.                     Декларатор:    
     /дата на подписване/                                       /подпис/ 

 

Към настоящата декларация кандидатът представя доказателства, съгласно 
изискванията на чл. 51, ал. 1, т. 1  от ЗОП 

 
 

ОБРАЗЕЦ 14 
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СПРАВКА 
 

 
за общия оборот и за оборота на услуги, сходни с предмета на поръчката, за 

последните три години (2008, 2009 и 2010 г.) 
 

от 
………………………………………………………………………………………………………………… 

точно наименование на участника 
………………………………………………………………………………………………………………… 

адрес на управление, БУЛСТАТ/ЕИК 
………………………………………………………………………………………………………………… 

трите имена на физическото лице, което представлява участника, ЕГН 
 

Таблица 1 
Общ оборот за последните 3 години: 
 

 
ГОДИНА 

 
2008 г. 

 
2009 г. 

 
2010 г. 

 

 
Общо 

 
      1 2 3 4    5 

Общ оборот  
/в лева / 

    

 
 
Таблица 2 
Оборот от дейност, еднаква или сходна с обекта на поръчката за последните 3 

години:  
 

 
ГОДИНА 

 
2008 г. 

 
2009 г. 

 
2010 г. 

 

 
Общо 

 
1 2 3 4 5 

Оборот от еднаква 
или сходна 
дейност /в лева /  

    

 
 

   
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване 

на неверни данни. 
 
 
    г.                    Участник:     

      (дата на подписване)                                                 (подпис и печат) 
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ОБРАЗЕЦ 15 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

за средния годишен брой на работниците и служителите и за броя на 
ръководните служители на участника за последните три години (2008, 2009, 2010 г.) 

 
от 

………………………………………………………………………………………………………………… 
точно наименование на участника 

………………………………………………………………………………………………………………… 
адрес на управление, БУЛСТАТ/ЕИК 

………………………………………………………………………………………………………………… 
трите имена на физическото лице, което представлява участника, ЕГН 

На основание чл. 51, ал. 1, т. 8 от ЗОП, декларирам пред Вас, че средният 

годишен брой на работниците и служителите, включително ръководните служители, 

на ................................................. (наименование на участника) за последните три 

години е .......................души. 

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на 
неверни данни. 

 
 
    г.                    Участник:    

 (дата на подписване)                                         (подпис и печат) 
 
 

 


