
                              
            

 

 

Този документ е създаден по проект „Осигуряване на благоприятна бизнес среда посредством създаване, поддържане и развитие на 
информационни бази данни в областта на надзора на пазара, метрологичния надзор и контрола на качеството на течните горива и чрез 
повишаване техническия капацитет на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор“ - договор BG16RFOP002-2.004-0001 с 
бенефициент ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР. 
Процедурата за директно предоставяне на БФП се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и 
конкурентоспособност” 2014-2020, приоритетна ос 2, инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП“, съфинансирана от 
Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.  
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР и при никакви 
обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз или Министерство на 
икономиката. 

ОДОБРЯВАМ: /п/  

 

ПЕТЪР ГОРНОВСКИ 

Председател на ДАМТН и 

Възложител  

 

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я 

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

 

„Доставка на измервателно и изпитвателно оборудване“ 

с  девет обособени позиции: 

Обособена позиция 1, с предмет: „Доставка на апарат за определяне на корозионната 

агресивност на течни горива спрямо мед. Изпитване с медна пластина” - за нуждите на 

главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива“. 

Обособена позиция 2, с предмет „Доставка на лабораторен охладител с камера за 

съхранение на проби и сертифицирани сравнителни материали” - за нуждите на главна 

дирекция „Контрол на качеството на течните горива“.  

Обособена позиция 3, с предмет „Доставка на апарат за определяне на вода в горива и пещ 

по метода „Карл-Фишер” - за нуждите на главна дирекция „Контрол на качеството на 

течните горива“.  

Обособена позиция 4, с предмет: „Доставка на инфрачервен анализатор с фиксирани 

филтри за определяне на FAME” - за нуждите на главна дирекция „Контрол на качеството 

на течните горива“. 

Обособена позиция 5, с предмет „Доставка на муфелна пещ” - за нуждите на главна 

дирекция „Контрол на качеството на течните горива“. 
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Обособена позиция 6, с предмет „Доставка на апарат за автоматично определяне на 

плътност на течни горива, окомплектован с аутосимплер” - за нуждите на главна дирекция 

„Контрол на качеството на течните горива“. 

 

Обособена позиция 7, с предмет: „Доставка на еталонни средства за измерване на маса” - 

за нуждите на главна дирекция „Метрологичен надзор“. 

 

Обособена позиция 8, с предмет: „Доставка на еталонни мерки за измерване на обем” - за 

нуждите на главна дирекция „Метрологичен надзор“. 

 

Обособена позиция 9, с предмет „Доставка на контролни уреди и спомагателно оборудване 

за нуждите на главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор“ и главна 

дирекция „Метрологичен надзор“.  

 

по  Проект „Осигуряване на благоприятна бизнес среда посредством създаване, 

поддържане и развитие на информационни бази данни в областта на надзора на пазара, 

метрологичния надзор и контрола на качеството на течните горива и чрез повишаване 

техническия капацитет на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор“ - 

договор BG16RFOP002-2.004–0001“ за директно предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, 

приоритетна ос 2, инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП“, 

съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие 

 

 

Одобрена с Решение № …………………../ ……….2018г. 

 

гр. София, 2018 г. 
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ЧАСТ I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

 

1. Наименование на Възложителя 

Възложител на настоящата поръчка е председателят на Държавната агенция за метрологичен 

и технически надзор (ДАМТН) с ЕИК по БУЛСТАТ 000695096, със седалище и адрес на 

управление: гр. София, бул. „Г. М. Димитров“ № 52А.  

Възложителят предоставя безплатен достъп до документацията за участие на интернет адрес 

www.damtn.government.bg раздел „Профил на купувача". На него ще бъдат публикувани и 

разясненията на възложителя по документацията за участие.  

За допълнителна информация и въпроси може да се обръщате към: 

Ренета Шаламанова 
тел. 0887630150 
e-mail:  Reneta.Shalamanova@damtn.government.bg  

 

За технически въпроси: 

1. По обособени позиции  от 1 до 6:  

Христина Шигулова - Василева 

Тел. 02/8761532,  0879558850  

E-mail: Hristina.Shigulova@damtn.government.bg 

 

2. По обособени позиция  от 7 до 9: 

Кристина Петкова 

02/8929750 ,0885398544 

E-mail: Kristina.Petkova@damtn.government.bg 

 
 

2. Обект, кратко описание на предмета и цел на поръчката 

2.1.  Обект на настоящата обществена поръчка е „Доставка на измервателно и изпитвателно 

оборудване“ по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП). 

2.2. Кратко описание на предмета на поръчката 

http://www.damtn.government.bg/
mailto:ristina.Petkova@damtn.government.bg
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„Доставка на измервателно и изпитвателно оборудване“ по проект BG16RFOP002-2.004–0001, 

финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г. 

2.2.1. Изпълнението на поръчката включва доставката на измервателно и изпитвателно 

оборудване с технически и функционални характеристики, описани в техническата 

спецификация, гаранционно и сервизно обслужване на оборудването, за което е приложимо в 

гаранционния срок и обучение на служители на Възложителя за работа с оборудването (когато 

е приложимо).   

 

3. Вид процедура и правно основание 
3.1. Възлагането на настоящата обществена поръчка се извършва въз основа на провеждане на 

„открита процедура“ по чл. 18, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП). 

3.2.  Правно основание - чл. 3, ал. 1, т. 2, вр. с чл. 5, ал. 2, т. 10, вр. с чл. 20, ал. 1, т. 1, б. „б“, 

вр. с чл. 73, ал. 1, пр. първо и чл. 74, ал. 1 ЗОП. 

 

4. Стойност 

Прогнозната стойност на настоящата обществена поръчка е 263 295 (двеста шестдесет и три 

хиляди, двеста деветдесет и пет) лв. без ДДС. 

Посочената прогнозна стойност е максималният финансов ресурс, с който възложителят 

разполага за реализирането на обществената поръчка. 

Прогнозната стойност на всяка от обособените позиции е както следва: 

 

Обособена позиция 1, с предмет: „Доставка на апарат за определяне на корозионната 

агресивност на течни горива спрямо мед. Изпитване с медна пластина“ - за нуждите на главна 

дирекция „Контрол на качеството на течните горива“ – 19 000 (деветнадесет хиляди) лева, без 

ДДС. 

 

Обособена позиция 2, с предмет „Доставка на лабораторен охладител с камера за съхранение 

на проби и сертифицирани сравнителни материали“ - за нуждите на главна дирекция „Контрол 

на качеството на течните горива“ – 4 760 (четири хиляди седемстотин и шестдесет) лева, без 

ДДС.  

 

Обособена позиция 3, с предмет „Доставка на апарат за определяне на вода в горива и пещ по 

метода „Карл-Фишер““ - за нуждите на главна дирекция „Контрол на качеството на течните 

горива“ – 32 645 (тридесет и две хиляди, шестстотин четиридесет и пет) лева, без ДДС.   
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Обособена позиция 4, с предмет: „Доставка на инфрачервен анализатор с фиксирани филтри 

за определяне на FAME“ - за нуждите на главна дирекция „Контрол на качеството на течните 

горива“ –  63 280 ( шестдесет и три хиляди, двеста и осемдесет) лева, без ДДС. 

 

Обособена позиция 5, с предмет „Доставка на муфелна пещ“ - за нуждите на главна дирекция 

„Контрол на качеството на течните горива“ – 4 500 (четири хиляди и петстотин) лева, без ДДС. 

 

Обособена позиция 6, с предмет „Доставка на апарат за автоматично определяне на плътност 

на течни горива, окомплектован с аутосимплер“ - за нуждите на главна дирекция „Контрол на 

качеството на течните горива“ – 49 480 (четиридесет и девет хиляди, четиристотин и 

осемдесет) лева, без ДДС. 

 

Обособена позиция 7, с предмет: „Доставка на еталонни средства за измерване на маса“ - за 

нуждите на главна дирекция „Метрологичен надзор“ – 54 385 (петдесет и четири хиляди, 

триста осемдесет и пет) лева, без ДДС. 

 

Обособена позиция 8, с предмет: Доставка на еталонни мерки за измерване на обем“ - за 

нуждите на главна дирекция „Метрологичен надзор“ – 6 540 (шест хиляди, петстотин и 

четиридесет) лева, без ДДС. 

 

Обособена позиция 9, с предмет: „Доставка на контролни уреди и спомагателна оборудване 

за нуждите на главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор“ и главна дирекция 

„Метрологичен надзор“ – 28 705 (двадесет и осем хиляди седемстотин и пет лева) лева, без 

ДДС 

 

Финансирането на обществената поръчка се осигурява от предоставяната безвъзмездна помощ 

по проект BG16RFOP002-2.004-0001 „Осигуряване на благоприятна бизнес среда, 

посредством създаване, поддържане и развитие на информационни бази данни в областта на 

надзора на пазара, метрологичния надзор и контрола на качеството на течните горива и чрез 

повишаване техническия капацитет на Държавната агенция за метрологичен и технически 

надзор“, процедура за директно предоставяне на БФП, която се реализира с финансовата 
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подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, 

приоритетна ос 2, инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП“, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

 

5. Цел на обществената поръчка 

Целта на обществената поръчка е закупуване на изпитвателно и измервателно оборудване за 

обезпечаване на ефективното осъществяване на функциите на специализираните дирекции от 

структурата на Възложителя, което да доведе до намаляване на възможността за пускане на  

пазара на несъответстващи продукти; недопускане използването на несъответстващи средства 

за измерване по бензиностанции и газостанции; повишаване на защитата на обществото от 

неверни измервания, с което икономическите оператори ще бъдат поставени в среда на лоялна 

конкуренция. 

 

6. Обособени позиции 

Обществената поръчка е разделена на 9 (девет)  обособени позиции: 

Обособена позиция 1, с предмет: „Доставка на апарат за определяне на корозионната 

агресивност на течни горива спрямо мед. Изпитване с медна пластина“ - за нуждите на главна 

дирекция „Контрол на качеството на течните горива“ – CPV38430000-8 

Обособена позиция 2, с предмет „Доставка на лабораторен охладител с камера за съхранение 

на проби и сертифицирани сравнителни материали“ - за нуждите на главна дирекция „Контрол 

на качеството на течните горива“ – CPV 38430000-8  

Обособена позиция 3, с предмет „Доставка на апарат за определяне на вода в горива и пещ по 

метода „Карл-Фишер““ -за нуждите на главна дирекция „Контрол на качеството на течните 

горива“ – CPV 38430000-8    

Обособена позиция 4, с предмет: „Доставка на инфрачервен анализатор с фиксирани филтри 

за определяне на FAME“ - за нуждите на главна дирекция „Контрол на качеството на течните 

горива“ – CPV 38430000-8   

Обособена позиция 5, с предмет „Доставка на муфелна пещ“ - за нуждите на главна дирекция 

„Контрол на качеството на течните горива“ – CPV 38430000-8   

Обособена позиция 6, с предмет „Доставка на апарат за автоматично определяне на плътност 

на течни горива, окомплектован с аутосимплер“ - за нуждите на главна дирекция „Контрол на 

качеството на течните горива“ – CPV 38430000-8  

Обособена позиция 7, с предмет: „Доставка на еталонни средства за измерване на маса“ - за 

нуждите на главна дирекция „Метрологичен надзор“ – CPV 38340000 
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Обособена позиция 8, с предмет: Доставка на еталонни мерки за измерване на обем“ - за 

нуждите на главна дирекция „Метрологичен надзор“ – CPV 38340000 

Обособена позиция 9, с предмет: „Доставка на контролни уреди и спомагателно оборудване 

за нуждите на главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор“ и главна дирекция 

„Метрологичен надзор“ - CPV 38600000-1. 

 

Всеки от участниците може да подаде оферта за повече от една обособена позиция. 

 

7. Срок на изпълнение на поръчката. Начин на плащане. 

7.1. Срокът на договора изтича след изтичането на гаранционния срок на оборудването. 

7.2. Срокът за извършване на доставката на оборудването, предмет на договора, е до 6 

месеца от датата на сключване на Договора за обществена поръчка. 

7.3. Място за изпълнение – гр. София.  

7.4. Начин на плащане – заплащането на стойността на доставката по договора за 

обществена поръчка се извършва в съответствие с ценовото предложение на участника, избран 

за изпълнител, по следния начин: 

- Авансово плащане – 20 % (двадесет процента) от стойността на договора за съответната 

обособена позиция.  Авансът се изплаща в срок до 45  дни от подписване на договора след 

представено искане от Изпълнителя за аванс и фактура на стойността на исканото авансово 

плащане с начислено ДДС. Сумата на аванса се приспада от окончателното плащане;  

- Окончателно плащане – в размер на 80 % (осемдесет процента) от стойността на 

договора за съответната обособена позиция,  заплаща се след доставянето на цялото 

оборудване, подписване и придставяне на приемо-предавателен протокол и представяне на 

фактура от Изпълнителя, но не по-късно от крайния срок на Договор BG16RFOP002-2.004–

0001, при условия и по ред предвидени в договора.  

 

8. Общи изисквания към изпълнението: 

8.1. Предлаганото от участника измервателно и изпитвателно оборудване трябва да бъде ново 

и неупотребявано.  

8.2. Оборудването, предмет на съответната обособена позиция, следва да бъде доставено до 

адрес на Възложителя.    

8.3. Изпълнителят се задължава да осигурява гаранционно сервизно обслужване на 

оборудването в рамките на гаранционния срок при условията на фабрична гаранция на 
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съответното оборудване. По време на гаранционния срок и при извършване на гаранционно 

обслужване следва да се влагат само оригинални резервни части, материали и консумативи, 

съответстващи на фабричните изисквания на производителя на оборудването. 

8.4. Изпълнителят се задължава да извърши обучение на специалисти на Възложителя за 

работа с доставеното оборудване, съобразно изискванията на Възложителя, посочени в 

техническите спецификации. 

8.5. Гаранционно  (сервизно) обслужване. 

8.5.1.Срокът за гаранционно сервизно обслужване на оборудването следва да е не по-кратък 

от посоченото в техническите спецификации за всеки продукт. 

8.5.2. Гаранционният срок започва да тече от датата на подписване на протокола за въвеждане 

в експлоатация/доставка на оборудването. 

8.5.3. В рамките на гаранционния срок Изпълнителят се задължава да осъществява 

гаранционно техническо обслужване, съобразно предложеното от него в техническото 

предложение, както и да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се 

дефекти след въвеждане в експлоатация на оборудването, включително да заменя части, които 

са се износили вследствие на обичайна работа на оборудването. 

 

Забележки: 

1.  Представянето на оферта, съдържаща в Техническото предложение или друг документ 

на участника, гаранционен срок, който е по-малък от определения от Възложителя, е 

основание за oтстраняване на този участник, поради представяне на оферта, неотговаряща 

на предварително обявените условия от Възложителя.  

2. Участникът може да предложи и допълнителна гаранция, която е над изискуемия от 

Възложителя минимум, като в техническото предложение посочи срок и условия, като има 

предвид, че разходите за нея следва да бъдат включени в общата предложена цена, посочена 

в ценовото предложение.  

 

8.5.4. Условия за гаранционно (сервизното) обслужване, когато е приложимо. 

8.5.4.1. През гаранционния срок Изпълнителят е длъжен да осигури гаранционно обслужване 

на доставеното оборудване. Гаранционното обслужване се осъществява в сервиз, посочен от 

Изпълнителя, когато проблемът не може да бъде отстранен на място.  



                              
            

 

 

Този документ е създаден по проект „Осигуряване на благоприятна бизнес среда посредством създаване, поддържане и развитие на 
информационни бази данни в областта на надзора на пазара, метрологичния надзор и контрола на качеството на течните горива и чрез 
повишаване техническия капацитет на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор“ - договор BG16RFOP002-2.004-0001 с 
бенефициент ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР. 
Процедурата за директно предоставяне на БФП се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и 
конкурентоспособност” 2014-2020, приоритетна ос 2, инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП“, съфинансирана от 
Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.  
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР и при никакви 
обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз или Министерство на 
икономиката. 

8.5.4.2. Определеният Изпълнител по договора се задължава да обслужва гаранционно 

оборудването, предмет на доставката, за срока, посочен в техническото му предложение и 

приложените към него условия за гаранционна поддръжка.  

8.5.4.3. Гаранционното обслужване обхваща всички детайли на оборудването, съгласно 

изискванията на производителя по сервизна книжка.  

8.5.4.4. В рамките на гаранционния срок Възложителят може да прави рекламации пред 

Изпълнителя за констатирани явни недостатъци, повреди, липси или появили се скрити 

недостатъци на доставеното оборудване, като иска отстраняването или коригирането им за 

сметка на Изпълнителя. Рекламационното съобщение може да бъде изпратено по факс, 

телефон, електронна поща или обикновена поща. 

8.5.4.5. В рамките на гаранционния срок Изпълнителят е длъжен да предприеме незабавни 

действия по предявената рекламация и да отстрани безвъзмездно всички повреди и отклонения 

от изискванията за качество на доставеното оборудване. 

8.5.4.6. В рамките на гаранционния срок Изпълнителят е длъжен да отстранява появилите се 

дефекти, недостатъци и/или повреди чрез ремонт/замяна на повредената част, в оторизиран 

сервиз не по-късно от 30 дни от датата на предаване на оборудването в сервиза. 

 

9. Гаранция за изпълнение 

9.1. Гаранцията за изпълнение на поръчката е в размер на 5 % (пет на сто) от максималната 

стойност на договора за съответната обособена позиция, без ДДС. 

9.2. Участникът сам избира формата на гаранцията. Гаранцията може да бъде представена под 

формата на парична сума, внесена по банковата сметка на Възложителя,  банкова гаранция, 

издадена в полза на Възложителя или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез 

покритие на отговорността на изпълнителя. 

9.3. Гаранция за изпълнение на договора под формата на парична сума се внася по сметка на 

Възложителя, а именно: 

БАНКА – Българска народна банка 

IBAN ВG03BNBG96613300149801 

BIC BNBGBGSD 

В полза на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор 

Основание – гаранция за изпълнение по договор за обществена поръчка, обособена позиция 

………. 

 

9.4. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, то тя 

трябва да е безусловна, неотменима и изискуема при първо писмено поискване, в което 
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конкурентоспособност” 2014-2020, приоритетна ос 2, инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП“, съфинансирана от 
Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.  
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР и при никакви 
обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз или Министерство на 
икономиката. 

Възложителят заяви, че изпълнителят не е изпълнил задължение по договора за възлагане на 

обществената поръчка.  

9.5. Срокът на банковата гаранция е минимум срока на договора плюс 45 (четиридесет и пет) 

дни. 

9.6. Оригиналът на банковата гаранция или застраховката, която обезпечава изпълнението 

чрез покритие на отговорността на изпълнителя, или платежният документ за внесена по 

банков път сума, трябва да бъде представен на Възложителя преди подписване на договора. 

9.7. Разходите по откриването на гаранцията за изпълнение са за сметка на Изпълнителя. 

Изпълнителят следва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на 

гаранцията, така че размерът на получената от Възложителя гаранция да не бъде по-малък от 

определения в настоящата процедура. 

9.8. Условията и сроковете за задържане и/или освобождаване на гаранцията за изпълнение се 

уреждат в договора за обществената поръчка. 

9.9. Когато избраният участник е обединение, което не е юридическо лице, всеки от 

участниците в него може да бъде наредител по банковата гаранция, съответно вносител на 

сумата по гаранцията или титуляр на застраховката. 

 

ЧАСТ II. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 

10. Посочените технически и функционални характеристики, на които трябва да отговаря 

измервателното и изпитвателно оборудване, предмет на обществената поръчка по всяка от 

обособените позиции са минимални изисквания за допустимост. 

10.1. Техническа спецификация за Обособена позиция 1, с предмет: „Доставка на апарат за 

определяне на корозионната агресивност на течни горива спрямо мед. Изпитване с медна 

пластина“-  за нуждите на главна дирекция “Контрол на качеството на течните горива“    – 1 

бр. , с прогнозна стойност  19 000 лв., без ДДС; 

№ Техническа спецификация* Кол. 

1 2 3 



                              
            

 

 

Този документ е създаден по проект „Осигуряване на благоприятна бизнес среда посредством създаване, поддържане и развитие на 
информационни бази данни в областта на надзора на пазара, метрологичния надзор и контрола на качеството на течните горива и чрез 
повишаване техническия капацитет на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор“ - договор BG16RFOP002-2.004-0001 с 
бенефициент ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР. 
Процедурата за директно предоставяне на БФП се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и 
конкурентоспособност” 2014-2020, приоритетна ос 2, инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП“, съфинансирана от 
Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.  
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР и при никакви 
обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз или Министерство на 
икономиката. 
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Апарат за определяне на корозионна агресивност на течни горива  

спрямо мед. Изпитване с медна пластина, покриващ изискванията на EN ISO 

2160 „Нефтопродукти. Корозионна агресивност спряма мед. Изпитване с медна 

пластина”. 

 

1. Технически изисквания към продукта 

1.1. Изисквания по предназначение 

 Минимум 6-позиционна темперираща вана с доставяне на флуид подходящ 

за изпитване на корозия на медна пластинка, издържащ при високи 

температури  и  с минимално окисление. 

 Дигитален термостат с многофункционален дисплей  

 Тестови съдове метални с ниско налягане издържащи до 700 кPa, 

подходящи за корозия на медна пластинка в нефтопродукти предназначени 

за минимум 6-позиционната темперираща вана. 

 Капак и кука за закачане на тестовите съдове. 

 Дигитална настройка на температурата на ваната от стайна температура до  

минимум 150 °C 

1.1.2. Окомплектовка: 

- полиращо устройство 

- епруветки плоско стъкло 

- пинцети 

- тест цилиндри за корозия върху медна пластинки 

- силициево-карбиден прах с размер 105µm. 

- силициево-карбидна шкурка на хартиена или текстилна основа 

- менгеме за полиране или държател 

2. Изисквания за безопасност. 

 Сертификат или декларация от производителя/доставчика за съответствие. 

Автоматично изключване при прегряване или ниско ниво на флуид. 

3. Изисквания за технологичност. 

Технологично изпълнение, съгласно изискванията на EN ISO 2160.  

4. Конструктивни изисквания. 

Стандартно изпълнение, съгласно EN ISO 2160. Да има лесен достъп до 

свързващите елементи и отделните съставни части при ремонт и обслужване.  

5.Други специфични изисквания. 

Апаратът да бъде доставен с: 

 Термометър ASTM 12 С, който да бъде калибриран в целия му обхват и 

придружен със свидетелство за калибриране, съгласно ЕN ISO/ IEC 17025.  

 Всички необходими консумативи за първоначално пускане и въвеждане в 

действие на апарата. 

 Инструменти за обслужване и поддръжка. 

6. Изисквания към видовете осигуряване 

Осигуряване на техническа документация /инструкции за експлоатация на 

български и английски език. 

7 .Иисквания къв суровините, материалите и комплектуващите изделия. 
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Този документ е създаден по проект „Осигуряване на благоприятна бизнес среда посредством създаване, поддържане и развитие на 
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Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.  
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР и при никакви 
обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз или Министерство на 
икономиката. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Да се използва съвременна елементна база и технологии. 

Основните градивни компоненти и елементи да съответстват на действащия 

стандарт. 

8. Изисквания към опаковката, маркировката, етикиране и консервация 

Маркировката върху апарата да съдържа указателни знаци, определени от 

производителя. Апаратът да бъде в подходяща опаковка, като срокът на 

консервация да съответства на изискванията за транспорт и експлоатация. 

9. Изисквания към средствата за обучение 

Да бъде осигурено обучение на инженерно-технически състав проведено от 

компетентен представител на производителя/ доставчика. 

10. Исквания за гаранции 

Гаранционно сервизно обслужване най-малко две години от въвеждане в 

експлоатация. 

11. Място на доставка  

Гр. София.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2. Техническа спецификация за Обособена позиция 2, с предмет: „Доставка на  

лабораторен охладител с камера за съхранение на проби и сертифицирани сравнителни 

материали“ - за нуждите на главна дирекция “Контрол на качеството на течните горива“  – 1 

бр., с прогнозна стойност 4 760 лв., без ДДС; 

№ Техническа спецификация* Кол. 

1 2 3 

1.  Лабораторен охладител с камера за съхранение на проби и сертифицирани 

референтни материали. 

 

1. Технически изисквания към продукта 

1.1. Изисквания по предназначение 

 Лабораторен охладител с камера или еквивалентен.  

 Общ обем: минимум 350 л. 

 Охладител: минимум 250 л 

 Камера: минимум 100 л 

 Температурен обхват:  

 Охладител: +3 / +16 °C  

 Камера: -30 / -9 °C  

 Ниска консумация на енергия 

 Ниско ниво на шум 

 Микропроцесорен контролер с дигитален дисплей 

 Визуални и звукови аларми 

1 бр. 
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повишаване техническия капацитет на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор“ - договор BG16RFOP002-2.004-0001 с 
бенефициент ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР. 
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икономиката. 

 Охладително отделение: минимум 4 решетъчни полици с регулиране на 

височината 

 Камерно отделение: минимум три отделения 

1.2. Изисквания за безопасност. 

 Да притежава ATEX сертификат, който да се предостави при доставка. 

1.3. Изисквания за технологичност. 

              Няма 

1.4. Конструктивни изисквания. 

 Материал на камерата – неръждаема стомана 

 Колелца 

1.5.Други специфични изисквания. 

Да притежава сертификат/декларация за съответствие. 

2. Изисквания към видовете осигуряване 

Осигуряване на техническа документация /инструкции за експлоатация на 

български и английски език. 

3.  Изисквания към суровините, материалите и комплектуващите изделия. 

Да се използва съвременна елементна база и технологии. 

4. Изисквания към опаковката, маркировката, етикиране и консервация 

Маркировката върху продукта да съдържа указателни знаци, определени от 

производителя. Да бъде в подходяща опаковка за транспорт и експлоатация. 

5. Изисквания към средствата за обучение 

Да бъде осигурено обучение на инженерно-технически състав, проведено от 

компетентен представител на производителя/доставчика. 

6. Изисквания за гаранции 

Гаранционно сервизно обслужване най-малко две години от въвеждане в 

експлоатация. 

7. Място на доставка 

Гр. София 

 

 

10.3. Техническа спецификация за Обособена позиция 3, с предмет: „Доставка на апарат за 

определяне на вода в горива и пещ по метода „Карл-Фишер“ - за нуждите на главна дирекция 

“Контрол на качеството на течните горива“  – 1 бр., с прогнозна стойност 32 645 лв., без ДДС 

№ Техническа спецификация* Кол. 

1 2 3 

1.  Апарат за определяне на вода в горивa и пещ по метода на Карл-Фишер,  

покриващ изискванията на  EN ISO 12937 „ Нефтопродукти. Определяне на 

вода. Метод на  Карл-Фишер чрез кулометрично титруване” 

 

1. Технически изисквания към продукта 

1.1. Изисквания по предназначение 

1 бр. 
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информационни бази данни в областта на надзора на пазара, метрологичния надзор и контрола на качеството на течните горива и чрез 
повишаване техническия капацитет на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор“ - договор BG16RFOP002-2.004-0001 с 
бенефициент ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР. 
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Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.  
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икономиката. 

1.1.1. Лабораторен апарат, приложим за определяне  съдържанието на вода от 10 µg 

до 200 mg вода в  горива, с възможност за свързване с термопещ с ръчно зареждане 

на пробите и/или с термо-аутосемплер за автоматизирано определяне на серия 

проби, притежаващ: 

• дисплей за изписване на титрувалната крива и текущите параметри по 

време на анализа; 

• магнитна бъркалка с автоматично управление на скоростта на разбъркване; 

• вградена памет с  фабрично въведен метода за определяне на вода; 

• възможност за свободно програмиране и запаметяване на потребителски 

метода и  свободно програмирани потребителски формули за изчисляване на 

резултата; 

• софтуерна възможност за статистическа обработка на избран брой 

резултати; 

     1.1.2. Спомагателна пещ към апарата за анализ на водосъдържание - за 

автоматично извличане на влагата от пробите, съдържащи неразтворими или пък 

взаимодействащи си с реагентите вещества, с дисплей с изписване на текущите 

параметри по време на анализа, с фиксирано или автоматично време за екстракция, 

за  температура: минимум 60 °C, с  определена точност, снабден с помпа за въздух 

със съответен обхват на дебита и с цифрово измерване на дебита на въздуха. 

   1.1.3 Окомплектовка: 

• индикаторен платинов електрод – 1 бр.,  

• генераторен електрод с диафрагма – 1 бр.,  

• генераторен електрод без диафрагма – 1 бр.,  

• съд за титруване – 1 бр. 

1.2. Изисквания за безопасност. 

Сертификат/декларация за съответствие. 

1.3. Изисквания за технологичност. 

Технологично изпълнение, съгласно изискванията на EN ISO 12937.  

1.4. Конструктивни изисквания. 

Стандартно изпълнение, съгласно EN ISO 12937. Апаратът трябва да е компактен и 

удобен при работа. Да има лесен достъп до свързващите елементи и отделните 

съставни части при ремонт и обслужване. 

1.5.Други специфични изисквания. 

Комплект консумативи за първоначално инсталиране на апарата и пещта: 

• септуми за кулометрична титрувална клетка – минимум 20 бр. 

• минимум 100 броя съдчета за пещта  

• минимум 100 броя алуминиеви капачки със септуми за пещта  

• молекулно сито с размер 0.3 nm – минимум 1000 g,  

• минимум 2 броя игли  и минимум 5 броя спринцовки; 

• Необходими реактиви и воден стандарт със сертификат за пускане в 

действие. 

Да притежава тест сертификат от производителя. 

След доставка апаратът да се калибрира в обхвата на измерване и се представи  

свидетелство/ сертификат  за калибриране, отговарящо на  изискванията на ЕN lSO 

/ ІЕС 17025, с  включени резултати от неопределеността на калибрирането. 
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Да има инструменти за обслужване и поддръжка. 

Апаратът да бъде окомплектован с принтер за отпечатване на резултатите от 

измерванията. 

2. Изисквания към видовете осигуряване 

Осигуряване на техническа документация /инструкции за експлоатация на 

български и английски език. 

3. Изисквания към суровините, материалите и комплектуващите 

изделия. 

Да се използва съвременна елементна база и технологии. 

Основните градивни компоненти и елементи да съответстват на действащия 

стандарт. 

4. Изисквания към опаковката, маркировката, етикиране и консервация 

Маркировката върху апарата да съдържа указателни знаци, определени от 

производителя. 

Апаратът да бъде в подходяща опаковка, като срокът на консервация да съответства 

на изискванията за транспорт и експлоатация. 

5. Изисквания към средствата за обучение 

Да бъде осигурено обучение на инженерно-технически състав проведено от 

компетентен представител на производителя/доставчика. 

6. Изисквания за гаранции 

Гаранционно сервизно обслужване най-малко две години от въвеждане в 

експлоатация. 

7. Място на доставка 

Гр. София 

 

 

10.4. Техническа спецификация за обособена позиция 4, с предмет: „Доставка на 

инфрачервен анализатор с фиксирани филтри за определяне на FAME” - за нуждите на главна 

дирекция “Контрол на качеството на течните горива“  – 2 бр., с  прогнозна стойност за един 

бр. апарат - 31 640 лв., без ДДС или обща стойност за 2 бр. – 63 280 лв. без ДДС;  

№ Техническа спецификация* Кол. 

1 2 3 

1.  Инфрачервен анализатор с фиксирани филтри за определяне на FAME – 

метилови естери на мастните киселини в дизелови горивa, покриващ изискванията 

на  EN 14078 „ Течни нефтопродукти. Определяне съдържанието на метилови 

естери на мастни киселини (FAME) в средни дестилати. Метод чрез инфрачервена 

спектрометрия” 

1. Технически изисквания към продукта 

1.1. Изисквания по предназначение 

1.1.1. Инфрачервен анализатор с фиксирани филтри за определяне на FAME – 

метилови естери на мастните киселини в дизелови горивa  от 0 до 100 %  FAME , 

2 бр. 
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преносим, стабилен и подходящ за употреба при полеви условия или в подвижни 

лаборатории: 

 сензорен дисплей, който позволява  позволява настройки за многоточкови 

калибровки, 

 памет за данни; 

 данни за потребителя, час и дата; 

 защита с парола на настройките; 

 eлектроника на съвременно ниво;  

 калибрационни схеми за подобряване стабилността на показанията; 

 Работна дължина на вълната/вълново число: 5.7 μm, 1745 cm‐1; 

 Захранване и с  акумулаторна батерия ; 

 Захранващо устройство с универсален адаптор ; 

 Температура на околната среда: 10 °C ‐ 40 °C; 

 Обичаен обхват на измерване: 0 ‐ 100 % биодизел в дизелово гориво; 

 Време за анализ: по‐малко от 30 sec; 

 Повтаряемост: 0 ‐ 20 % ± 0.2 %, 20 ‐ 100% ± 1% концентрация на биодизел 

(FAME); 

 Налични комуникационни портове. 
1.2. Изисквания за безопасност. 

       Сертификат/декларация за съответствие. 

 1.3. Изисквания за технологичност. 

        Технологично изпълнение, съгласно изискванията на EN 14078.  

1.4. Конструктивни изисквания. 

       Стандартно изпълнение, съгласно EN 14078. Апаратът трябва да е компактен и 

удобен при работа. Да има лесен достъп до свързващите елементи и отделните 

съставни части при ремонт и обслужване. 

1.5.Други специфични изисквания. 

      Да бъде окомплектован с: 

      Куфарче за анализатора; 

      Предпазно покривало; 

      Десет калибрационни стандарти биодизел в дизел  с концентрации 0, 5, 10, 15, 

20, 30, 50, 75, 95, 100 %  със сертификати.  

      При доставка апаратът да бъде съпроводен  със свидетелство/ сертификат от 

калибриране, с  включвени резултати от неопределеността на калибрирането. 

2. Изисквания към видовете осигуряване - осигуряване на техническа 

документация /инструкции за експлоатация на български и английски език. 

3. Изисквания към суровините, материалите и комплектуващите изделия - Да 

се използва съвременна елементна база и технологии. Основните градивни 

компоненти и елементи да съответстват на действащия стандарт. 

4. Изисквания към опаковката, маркировката, етикиране и консервация -

Маркировката върху апарата да съдържа указателни знаци, определени от 

производителя. Апаратът да бъде в подходяща опаковка за транспорт и 

експлоатация. 
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5. Изисквания към средствата за обучение - Да бъде осигурено обучение на 

инженерно-технически състав проведено от компетентен представител на 

производителя/доставчика. 

6. Изисквания за гаранции - Гаранционно сервизно обслужване най-малко две 

години от въвеждане в експлоатация. 

7.Място на доставка 

гр. София. 

10.5. Техническа спецификация за обособена позиция 5, с предмет: „Доставка на муфелна 

пещ“ - за нуждите на главна дирекция “Контрол на качеството на течните горива“ – 1 бр., с 

прогнозна стойност  4 500 лв, без ДДС; 

№ Техническа спецификация* Кол. 

1 2 3 

1.  Муфелна пещ - предназначена за определяне съдържанието на пепел и сулфатна 

пепел в горива. 

 

1. Техни чески изисквания към продукта 

1.1. Изисквания по предназначение 

 Температура до  1100 °С, включително 

 Maксимална температура  при продължително ползване: 1000 °С 

 Обем: минимум 9,0 L 

 Външни размери: минимум 480х340х500 mm 

 Вътрешни размери: минимум 180х160х280 mm 

 Мощност: максимум 2.3 kW 

1.2. Изисквания за безопасност. 

 Граничен превключвател за безопасно отваряне 

1.3. Изисквания за технологичност. 

              няма 

1.4. Конструктивни изисквания. 

 Настолен дизайн 

1.5.Други специфични изисквания: 

 Контролер (регулиране до зададена стойност) 

 Вградени в кварцови тръби нагряващи елементи 

 Изолационни панели  

 Вентилационен комин за камерата на пещта 

 Тип “К” термодвойка 

 Безконтактно твърдотелно реле за по-тиха работа 

 Ръчно отваряне на вратата 

2. Изисквания към видовете осигуряване 

Осигуряване на техническа документация /инструкции за експлоатация на 

български и английски език. 

3. Изисквания към суровините, материалите и комплектуващите 

изделия. 

1 бр. 
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Да се използва съвременна елементна база и технологии. 

4. Изисквания към опаковката, маркировката, етикиране и консервация 

Маркировката върху апарата да съдържа указателни знаци, определени от 

производителя. 

Да бъде в подходяща опаковка за транспорт и експлоатация. 

5. Изисквания към средствата за обучение 

Да бъде осигурено обучение на инженерно-технически състав проведено от 

компетентен представител на производителя/доставчика. 

6. Изисквания за гаранции 

Гаранционно сервизно обслужване най-малко две години от въвеждане в 

експлоатация. 

7.Място на доставка 

Гр. София 

 

 

10.6. Техническа спецификация за обособена позиция 6, с предмет: „Доставка на Апарат за 

автоматично определяне на плътност на течни горива, окомплектован с аутосимплер“ - за 

нуждите на главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива“ – 1 бр., с прогнозна 

стойност 49 480 лв., без ДДС.  

№ Техническа спецификация* Кол. 

1 2 3 

1.  Апарат за автоматично определяне на плътност на течни горива, 

окомплектован с аутосимплер за автоматично подаване на пробите, покриващ 

изискванията на EN ISO 12185 „Суров нефт и нефтопродукти. Определяне на 

плътност. Осцилиращ метод U-видна тръба.“.  

1.1. Изисквания по предназначение 

1.1.1. Да е предназначен за определяне плътност на горива  и други 

нефтопродукти  по метода на осцилиращата U-образна тръба: 

 Обхват: 0 – 3 г/см3; 

 Възможност да измерва при температура: 0 – 95оС (възможност за работа 

при отрицателни температури при използване на подходящи опционални 

принадлежности); 

 Разделителна способност: минимум +/- 0,00001 г/см3; 

 Възможност за измерване на проби с вискозитет до 35000 mPa.s; 

 Интегрирани таблици за: 

Плътност, плътност (без корекция за вискозитета), плътност API 15 °C, 

плътност API 20°C, плътност API 60 °F [g/cm3, kg/m3, g/ml]; специфично 

тегло, специфично тегло (без корекция за вискозитета),  специфично тегло 

t/04, API 15 °C, API 20 °C, специфично тегло 15° C, специфично тегло 20 

°C и други.  

 Вграден твърдотелен термостат; 

1 бр. 
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 Възможност за свързване на външни клетки за измерване на плътност 

(опционални); 

 Интегрирана система за автоматично детектиране на грешки при подаване 

на пробата и газови мехурчета в цялата U-видна тръба; 

 Вградена камера за наблюдение в реално време на процеса на запълване с 

възможност за автоматично или ръчно запаметяване на изображенията; 

прикачане на изображенията към съответен протокол за анализ; 

 Вграден референтен осцилатор, позволяващ настройката при една 

температура да е валидна за целия температурен диапазон; 

 Автоматична корекция за вискозитета в целия обхват на измерване; 

 Настройка с вода и въздух (с автоматично измерване на моментното 

атмосферно налягане);  

 Памет за не по-малко от 1000 измервания; и за не по-малко от 200 проверки 

с възможност за показване на тренд; Филтри за по-удобна работа с данните 

от паметта за измервания; експортиране на данни по избор – към РС, 

външна памет; 

 Фабрично настроени методи;  

 Свободно конфигуриране на дисплея, с възможност за избор на мерна 

единица и показвани променливи; 

1.1.2 Окомплектовка: 

 С устройство за автоматично пробоподаване със следните 

характеристики: 

- компактен, пестящ място дизайн; 

- барабан с не по-малко от 20 позиции по 12 ml; 

- многократно пробоподаване от едно шишенце; 

- приоритетно измерване по време на цикъл измервания; 

- удобно зареждане на списък с проби; 

- възможност за възстановяване на проба при нужда; 

- напълно автоматично почистване след всяко измерване с не по-

малко от два   почистващи реагента. 

1.2. Изисквания за безопасност. 

      Сертификат или декларация от производителя/доставчика за съответствие. 

1.3. Изисквания за технологичност. 

        Технологично изпълнение, съгласно изискванията на EN ISO 12185.  

1.4. Конструктивни изисквания. 

        Стандартно изпълнение, съгласно EN ISO 12185. Да има лесен достъп до 

свързващите елементи и отделните съставни части при ремонт и обслужване. 

Възможност за включване на външна клавиатура, мишка. 

1.5.Други специфични изисквания. 

        Да е окомплектован с комплект консумативи  и реактиви за първоначално 

инсталиране и пускане в действие на апарата.  

При доставката на апарата да се достави  ултра чиста вода и сертифициран 

референтен материал (СRМ) със сертификат за плътност за минимум една проверка, 

покриващи обхвата на метода.  
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След доставка апаратът да се калибрира в обхвата на измерване и да се представи  

свидетелство/ сертификат  за калибриране, отговарящо на  изискванията на ЕN lSO 

/ ІЕС 17025, с  включени резултати от неопределеността на калибрирането. 

Да е окомплектован с инструменти за обслужване и поддръжка. 

Апаратът да бъде окомплектован с принтер за отпечатване на резултатите от 

измерванията. 

2. Изисквания към видовете осигуряване - Осигуряване на техническа 

документация /инструкции за експлоатация на български и английски език. 

3. Изисквания към суровините, материалите и комплектуващите издалия - Да 

се използва съвременна елементна база и технологии. Основните градивни 

компоненти и елементи да съответстват на действащия стандарт. 

4. Изисквания към опаковката, маркировката, етикиране и консервация- 

Маркировката върху апарата да съдържа указателни знаци, определени от 

производителя. 

Апаратът да бъде в подходяща опаковка за транспорт и експлоатация. 

5. Изисквания към средствата за обучение - Да бъде осигурено обучение на 

инженерно-технически състав, проведено от компетентен представител на 

производителя/ доставчика. 

6. Изисквания за гаранция - Гаранционно сервизно обслужване най-малко две 

години от въвеждане в експлоатация.   

7. Място на доставка 

гр. София. 

 

 

10.7. Техническа спецификация за Обособена позиция 7, с предмет: „Доставка на еталонни 

средства за измерване на маса“ -  за нуждите на главна дирекция „Метрологичен надзор“, с 

обща прогнозна стойност 54 385 (петдесет и четири хиляди,  триста осемдесет и пет) лева, без 

ДДС и включва: 

 Преносима еталонна везна за измерване на предварително опаковани количества 

продукти  (ПОКП) – 6 бр. с прогнозна стойност за един брой – 6525 лв., без ДДС или 

общо за 6 бр. -  39150 лв., без ДДС 

 Eталонни материални мерки за маса (комплект теглилки) - 10 кг – 12 бр. с прогнозна 

стойност за един брой – 849,58 лв., без ДДС или общо за 12 бр. - 10195,00 лв., без ДДС; 

 Eталонни материални мерки за маса (комплект теглилки) - 5 кг – 6 бр. с прогнозна 

стойност за един брой – 840 лв., без ДДС или общо за 6 бр. - 5040,00 лв., без ДДС. 
№ Техническа спецификация* Кол. 

1 2 3 

1. Преносима еталонна везна за измерване на предварително опаковани 

количества продукти - предназначена за контрол на нетните количества на 

предварително опаковани продукти по референтния статистически метод за 
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предварително опаковани продукти с еднакви количества и измерване на 

действителното нетно количество на предварително опаковани продукти с 

различни количества с:  

- Min ≤ 5 g 

- Max ≥ 15 kg 

- d ≤ 0,1 g 

- клас на точност II 

Трябва да позволява измерването, на мястото на производство или продажба, на 

серия предварително опаковани продукти с единично брутно тегло до 15 кг. Да 

има транспортна опаковка или куфар, в който да се поместват принтер и 

захранващи кабели. 

Метрологични характеристики:  

-            измервателен обхват – от Min ≤ 5 g до Max ≥ 15 kg 

- реално скално деление d ≤ 0,1 g 

- температурен обхват: минимална стойност ≤ 10о С; максимална стойност ≤ 

40о С (например от 5о С до + 35о С) 

- функция тариране 

- клас на точност II 

Еталонната везна да е с вградена еталонна теглилка, позволяваща вътрешно 

калибриране и да е окомплектована с: 

-    принтер със статистически функции за отпечатване на резултатите от 

измерването; 

-    кабел за връзка между еталона и принтера; 

-    метално „блюдо“ от неръждаема стомана за поставяне на товара. 

Принтерът или еталонната везна да може да извършва минимум следните действия: 

номериране на измерването, сумиране на броя на измерванията, 

средноаритметична стойност, средно квадратично отклонение, минимална 

стойност, максимална стойност, размах; 

Да има Инструкция за експлоатация на български език;  

Еталонът да се придружава от свидетелство за калибриране, издадено от 

лаборатория, акредитирана от съответен компетентен орган или от Национален 

метрологичен институт или оторизирана от него лаборатория, чиито еталони са 

проследими до съответен национален еталон;  

Наличие на съответни съпровождащи документи, например описание, паспорт и 

др. 

Място на доставка – гр. София; 

Провеждане на обучение на 6 човека (теоретично и практическо); 

Гаранционно обслужване – мин. 1 година 

2. Еталонни материални мерки за маса (комплект теглилки) - 10 кг - Еталонните 

теглилки са предназначени за контролни проверки на везни, използвани за 

търговски цели на пазари и търговски обекти и са със следните характеристики:  

- клас на точност М1 

Функционални характеристики: 

Еталонните теглилки трябва да позволяват контролни проверки на везни с клас на 

точност III, с Мах 30 kg.  
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Метрологични характеристики: 

- клас на точност М1 

- номинална стойност на масата 10 kg          

Технически изисквания : 

Еталонните теглилки да са: 

- метални от неръждаема стомана, правоъгълни с ръкохватка. 

Еталонните теглилки трябва да отговарят на всички приложими изисквания на 

OIML R111/2004; 

Еталонните теглилки да се придружават от свидетелство за калибриране, издадено 

от лаборатория, акредитирана от съответен компетентен орган или от Национален 

метрологичен институт или оторизирана от него лаборатория, чиито еталони са 

проследими до съответен национален еталон;  

- Наличие на съответни съпровождащи документи, например описание, паспорт и 

др. 

Масто на доставка -  гр. София; 

Срок на гаранционно обслужване не по-малък от 1 годинa. 

3. Еталонни материални мерки за маса (комплект теглилки) – 5 кг - 

предназначени за контролни проверки на везни, използвани за търговски цели на 

пазари и търговски обекти и са със следните характеристики:  

- клас на точност М1 

Функционални характеристики: 

Еталонните теглилки трябва да позволяват контролни проверки на везни с 

клас на точност III, с Мах 30 kg.  

Метрологични характеристики: 

- клас на точност М1 

- номинална стойност на масата 5 kg           

Технически изисквания : 

Еталонните теглилки да са: 

- метални от неръждаема стомана, правоъгълни с ръкохватка. 

Еталонните теглилки трябва да отговарят на всички приложими изисквания на 

OIML R111/2004; 

Еталонните теглилки да се придружават от свидетелство за калибриране, издадено 

от лаборатория, акредитирана от съответен компетентен орган или от Национален 

метрологичен институт или оторизирана от него лаборатория, чиито еталони са 

проследими до съответен национален еталон;  

Наличие на съответни съпровождащи документи, например описание, паспорт и 

др. 

Масто на доставка -  гр. София; 

Срок на гаранционно обслужване не по-малък от 1 годинa. 
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10.8. Техническа спецификация за Обособена позиция 8, с предмет: „Доставка на еталонни 

мерки за измерване на обем“ - за нуждите на главна дирекция „Метрологичен надзор“ -  6 бр. 

с прогнозна стойност за един брой – 1090 лв., без ДДС или общо за 6 бр. 6540,00 лв. ,без ДДС 

№ Техническа спецификация* Кол. 

1 2 3 

1. Еталонни мерки за обем – предназначени за контролни проверки на 

измервателни системи за течности различни от вода, използвани за измервания 

свързани с търговски плащания, държавни и общински вземания в търговски 

обекти за продажба на горива, данъчни и акцизни складове.  

Еталонните мерки за обем трябва да позволяват контролни проверки на 

измервателни системи за течности различни от вода с клас на точност 0,5 % и 

трябва да са с метрологични характеристики: 

- номинална вместимост – 50 l 

- разширена неопределеност 1/5 от максимално допустимата грешка на 

проверяваното средство за измерване; 

Те трябва да се:  

- изработени от неръждаема стомана - steel grade 3XX; 

- цилиндрични в горния с вградена стъклена тръба за отчитане; 

- със скала с три определени стойности - 49,750 l, 50,00 l и 50,250 l; 

- с 2 дръжки; 

- оборудвани с фуния против разпенване на измерваната течност; 

- оборудвани с количка за по-лесно преместване. 

Еталонните мерки за обем да се придружават от свидетелство за калибриране, 

издадено от лаборатория, акредитирана от компетентен орган, чиито еталони са 

проследими до съответен национален еталон;  

Наличие на съответни съпровождащи документи – техническо описание,  паспорт 

и др. 

Място на доставка – гр. София, 

Гаранционен срок минимум 5 години 

 

6 бр. 

 

10.9. Техническа спецификация за Обособена позиция 9 „Доставка на контролни уреди и 

спомагателно оборудване за нуждите на главна дирекция „Инспекция за държавен технически 

надзор“ и главна дирекция „Метрологичен надзор“ – 28 705 лв. (двадесет и осем хиляди 

седемстотин и пет лева) без ДДС и включва доставка на следната апаратура: 

 Фотоапарати за нуждите на метрологичния надзор – 12 бр., с прогнозна стойност за 

един брой – 849, 60 лв., без ДДС  или общо за 12 бр. - 10140.00 лв., без ДДС 

 Комплект контролни уреди (бинокъл за оглед на подвески и окачване на тръбопроводи, 

лазерна ролетка, шублер, светлинен източник на LED светлина, луксметър) – 21 бр., с 



                              
            

 

 

Този документ е създаден по проект „Осигуряване на благоприятна бизнес среда посредством създаване, поддържане и развитие на 
информационни бази данни в областта на надзора на пазара, метрологичния надзор и контрола на качеството на течните горива и чрез 
повишаване техническия капацитет на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор“ - договор BG16RFOP002-2.004-0001 с 
бенефициент ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР. 
Процедурата за директно предоставяне на БФП се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и 
конкурентоспособност” 2014-2020, приоритетна ос 2, инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП“, съфинансирана от 
Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.  
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР и при никакви 
обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз или Министерство на 
икономиката. 

прогнозна стойност за един комплект 884, 06 лв., без ДДС или общо за 21 бр. – 18 565,00 

лв. без ДДС. 

 
№ Техническа спецификация* Кол. 

1 2 3 

1. 1.1 Фотоапарати за нуждите на метрологичния надзор  

  1.1.1 Функционални характеристики: 

          Фотоапаратите трябва да позволяват заснемането на цифрови кадри при 

условия на слаба или никаква осветеност, както и при ярка светлина с висока 

резолюция. Също така да правят стабилни снимки при всяка ситуация и да 

разполагат с дисплей за бърз преглед на изображението. Апаратите трябва да 

позволяват заснемането на много малки обекти и същевременно да са компактни и 

удобни за пренасяне и употреба. Фотоапаратите трябва да има възможност за работа 

при температура от 0°С до 40°С и влажност от 10% до 90%. 

 

1.1.2. Технически изисквания : 

Цифровите фотоапарати да са с: 

- резолюция минимум 20 MPX; 

- оптично приближение минимум 18; 

- размер на матрицата минимум  1/2.3"; 

- тип на матрицата- CMOS сензор; 

- ISO чувствителност- долна граница не повече от 100 и горна граница не по-малко 

от 3000; 

- стабилизатор на образа; 

- вид на карата памет- SD/SDHC/SDXC; 

- акумулаторна литиево-йонна батерия със зарядно устройство. 

- да разполага с WiFi модул и NFC функция за бърз обмен и пренос на снимки между 

устройства респективно служители;  

- да позволява заснемане на Full HD видео. 

Място на доставка - гр. София; 

Срок на гаранционно обслужване не по-малък от 1 година. 

12 

2. Комплект контролни уреди (бинокъл за оглед на подвески и окачване на 

тръбопроводи, лазерна ролетка, шублер, светлинен източник на LED 

светлина, луксметър) 

2.1. Бинокъл за оглед на подвески и окачване на газопроводи, тръбопроводи 

Бинокълът служи за оглед на подвески и окачване на газопроводи и тръбопроводи. 

2.1.1. Изисквания по предназначение: 

-Ултравиолетова защита за по-безопасно наблюдение 

- Широкоъгълно поле на зрение с възможност за наблюдаване на 

бързодвижещи се обекти 

- Асферични лещи за минимално изкривяване на образа  

-  Антирефлекторно покритие на лещите за най-добро качество на образа  

-  Голям централен регулатор за прецизна настройка                                                   

-  Вградена диоптрична корекция на индивидуалното зрение                    

21 
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- Увличение 10х                                     

- Ъгъл на видимост 65°  

2.1.2.Окомплектовка: 

- Подходящо защитно калъфче 

2.1.3.Изисквания за безопасност: 

          - Сертификат или декларация от производителя/доставчика за 

съответствие. 

2.1.4. Изисквания за технологичност: 

          - Точност на измерването.  

2.1.5. Конструктивни изисквания : 

          - Стандартно изпълнение.  

Осигуряване на инструкции за експлоатация на български и английски език. 

Да се използва съвременна елементна база и технологии. 

Основните градивни компоненти и елементи да съответстват на действащия 

стандарт. 

Маркировката върху уреда да съдържа указателни знаци, определени от 

производителя. 

Уредът да бъде в подходяща опаковка, да съответства на изискванията за транспорт 

и експлоатация. 

Място на доставка – гр. София, 
Гаранционно обслужване – стандартно съгласно зададеното от производителя. 
 
 2.2. Лазерна ролетка за измерване на разстояние 
Лазерната ролетка служи за измерване на разстояние при извършване на технически 

прегледи на асансьори и повдигателни съоръжения. 

2.2.1. Изисквания по предназначение 

- Измервателен диапазон: 0.05 - 25 метра  

- Лазерен диод: 635 nm                            

- Клас на лазера: 2                                   

- Точност на измерване, типично: 2.0 мм   

- Време на измерване, типично: 0.5 секунди  

- Време на измерване, максимално: 4 секунди  

2.2.2.Окомплектовка: 

- Защитно калъфче 

2.2.3.Изисквания за безопасност: 

- Сертификат или декларация от производителя/доставчика за съответствие. 

- Автоматично изключване  

2.2.4.Изисквания за технологичност: 

         - точност на измерването.  

2.2.5.Конструктивни изисквания: 

           - Стандартно изпълнение.  

Осигуряване на инструкции за експлоатация на български и английски език. 

Да се използва съвременна елементна база и технологии. 

Основните градивни компоненти и елементи да съответстват на действащия 

стандарт. 
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Маркировката върху апарата да съдържа указателни знаци, определени от 

производителя. 

Уредът да бъде в подходяща опаковка, да съответства на изискванията за транспорт 

и експлоатация.  

Място на доставка – гр. София, 
Гаранционно сервизно обслужване – съгласно зададеното от производителя, но 
минимум 1 година. 
 
2.3.Шублер 
Шублерът служи за измерване на повърхнини с особена конфигурация (зегерови 
канали, дебелини на стени на тръби, стъпала, междуцентрови разстояния и др.) при 
прегледи на съоръжения с повишена опаснoст. 

2.3.1.Изисквания по предназначение 

- Измервателен диапазон: 0–150 mm/ 0–6 inch.                                                      

-Точност: 0.01mm/ 0.0005 in.                         

- Стъпка: 0.01mm/ 0.0005 in.             

2.3.2.Окомплектовка: 

-Защитно калъфче 

2.3.3.Изисквания за безопасност: 

           - Сертификат или декларация от производителя/доставчика за съответствие. 

2.3.4.Изисквания за технологичност: 

           - Точност на измерването.  

2.3.5.Конструктивни изисквания: 

           - Стандартно изпълнение.  

Осигуряване на инструкции за експлоатация на български и английски език. 

Да се използва съвременна елементна база и технологии. 

Основните градивни компоненти и елементи да съответстват на действащия 

стандарт. 

Маркировката върху уреда да съдържа указателни знаци, определени от 

производителя. 

Уреда да бъде в подходяща опаковка, да съответства на изискванията за транспорт 

и експлоатация. 

Място на доставка – гр. София, 
Гаранционно обслужване – стандартно съгласно производителя, но минимум 
1 година. 
 
2.4.Луксметър  
Луксметърът служи за измерване на осветеността при прегледи на асансьори. 

2.4.1.Изисквания по предназначение 

-Измервателен диапазон: до 50 000 Lx 

- Точност: +/- (5%+2d)                                                                     

-Дисплей, разрядност: LCD, 1999                                     

-Бързодействие: 2 пъти в секунда  

-Запаметяване на текущи данни 

2.4.2.Окомплектовка: 

-Защитно калъфче 
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2.4.3.Изисквания за безопасност: 

- Сертификат или декларация от производителя/доставчика за съответствие. 

2.4.4.Изисквания за технологичност: 

          - Точност на измерването.  

2.4.5.Конструктивни изисквания: 

          - Стандартно изпълнение.  

Осигуряване на инструкции за експлоатация на български и английски език. 

Да се използва съвременна елементна база и технологии. 

Основните градивни компоненти и елементи да съответстват на действащия 

стандарт. 

Маркировката върху уреда да съдържа указателни знаци, определени от 

производителя. 

Уредът да бъде в подходяща опаковка, да съответства на изискванията за транспорт 

и експлоатация. 

Място на доставка – гр. София, 
Гаранционно обслужване най-малко две години. 
 
 
2.5.Светлинен източник на LED светлина 
Светлинният източник на LED светлина осигурява видимост на трудно достъпни 

места при прегледи на съоръжения с повишена опасност. 

2.5.1.Изисквания по предназначение 

- Светлинен поток: 250 lm  

- Li-ion батерия с капацитет 4000mAh  

-Три режима на работа - high/low/flash light и променливо фокусно разстояние  

-Бутон за включване/изключване.  

2.5.2.Окомплектовка: 

-Зарядно за 220V; 

-Зарядно за кола 12V; 

-Защитно калъфче 

2.5.3.Изисквания за безопасност. 

          - Сертификат или декларация от производителя/доставчика за съответствие. 

2.5.4.Изисквания за технологичност 

        - Точност на измерването. 

2.5.5.Конструктивни изисквания 

          - Стандартно изпълнение.  

Осигуряване на инструкции за експлоатация на български и английски език. 

Да се използва съвременна елементна база и технологии. 

Основните градивни компоненти и елементи да съответстват на действащия 

стандарт. 

Маркировката върху уреда да съдържа указателни знаци, определени от 

производителя. 

Уредът да бъде в подходяща опаковка, да съответства на изискванията за транспорт 

и експлоатация. 

Място на доставка – гр. София, 
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Гаранционно обслужване - стандартно. 

 

 

 

ЧАСТ III.  

УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА 

РАЗДЕЛ I.  

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА 

11. Общи условия 

11.1. Участник в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка може да 

бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни 

обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява услуги съгласно 

законодателството на държавата, в която е установено, като всеки участник трябва да отговаря 

на предварително обявените изисквания на Възложителя в документацията за участие в 

процедурата, както и на изискванията на ЗОП и Правилника за прилагане на Закона за 

обществените поръчки (ППЗОП).    

11.2. Участниците са длъжни да съблюдават сроковете и условията, посочени в 

обявлението за обществената поръчка и в документацията за участие в процедурата. 

11.3. Участниците се представляват от лицата, представляващи ги по закон или от лица, 

специално упълномощени за настоящата процедура, което се доказва с пълномощно – 

оригинал с нотариално удостоверяване на подписите. 

11.4. В случай че участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически 

лица, което не е юридическо лице: 

11.4.1. участникът следва да представи оригинал или заверено копие на документ – 

учредителен акт, договор, споразумение или друг приложим документ за създаване на 

обединението, от който да са видни следните обстоятелства: 

а) правата и задълженията на участниците в обединението за конкретната поръчка; 

б) разпределението на отговорността между членовете на обединението; 

в) дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението, по поръчката;   

11.4.2. В случай че от представения документ не е видна посочената информация по т. 

11.4.1., тя се предоставя допълнително; 
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11.4.3. Възложителят поставя следните изисквания към обединението-участник, които 

да са видни от документите по т. 11.4.1. и т. 11.4.2., а именно: 

а) определянето на партньор или лице, което да представлява обединението за целите 

на обществената поръчка, следва да се извърши с документа по т. 11.4.1. или в отделен друг 

документ, като участникът представя оригинал или заверено от участника копие; 

б) да е налице солидарна отговорност на участниците в обединението при изпълнение 

на поръчката. 

11.4.4. Възложителят не изисква създаване на юридическо лице, в случай че 

обединението бъде определено за изпълнител на обществената поръчка. 

11.5. Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен участник в процедурата за 

възлагане на обществена поръчка, ако може самостоятелно да подаде оферта и да сключи 

договор съгласно законодателството на държавата, в която е установен клонът.  

 

РАЗДЕЛ II.  

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 

 

12. Лично състояние на участниците 

Участниците са длъжни да уведомят писмено Възложителя в 3-дневен срок от 

настъпване на някое от обстоятелствата, посочени по-долу. 

12.1. Основания за задължително отстраняване, определени в чл. 54, ал. 1 от ЗОП 

12.1.1. Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена 

поръчка участник, за когото е налице някое от основанията, посочени по-долу, възникнало 

преди или по време на процедурата: 

а) осъден е с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 

108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, 

чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс (НК) или престъпления, аналогични на 

посочените в друга държава членка или трета страна; 

б) има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 

162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата 

или към общината по седалището на Възложителя и на участника, или аналогични 

задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на 
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държавата, в която участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване 

или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила; 

в) налице е неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП; 

г) установено е, че: е представил документ с невярно съдържание, свързан с 

удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за 

подбор или не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на 

основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

д) установено е с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че 

при изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил чл. 118, чл. 128, чл. 245 и чл. 301 

- 305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, 

съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен; 

е) налице е конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен. 

12.1.2. Основанията по т. 13.1.1, б. “а”, и “е” се отнасят за лицата, които представляват 

участника, за лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника, и за 

други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези 

органи.   

12.1.3. Отстранява се и участник в процедурата - обединение от физически и/или 

юридически лица, когато за член на обединението е налице някое от посочените по т. 13.1.1 

по-горе основания за отстраняване. 

12.1.4. Основанията за отстраняване по т. 13.1.1, б. “а” по-горе се прилагат до изтичане 

на пет години от влизането в сила на присъдата, освен ако в нея е посочен друг срок, а тези по 

т. 13.1.1, б. “г”, предложение първо и б. “д” – три години от датата на настъпване на 

обстоятелствата, освен ако в акта, с който е установено обстоятелството, е посочен друг срок. 

12.1.5. Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 12.1.1 б. “а” 

се попълва в ЕЕДОП в Част ІІІ, раздел А и раздел Г. 

 

13. Основания за отстраняване съгласно чл. 55, ал. 1 от ЗОП, определени от 

Възложителя 

13.1. Възложителят ще отстрани от участие в процедурата за възлагане на обществена 

поръчка участник, за когото е налице и някое от следните обстоятелства, посочени в 

обявлението, възникнали преди или по време на процедурата: 
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  а) обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в 

процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по 

смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че 

участникът е чуждестранно лице - се намира в подобно положение, произтичащо от сходна 

процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен; 

б) лишен е от правото да упражнява професия или дейност съгласно законодателството 

на държавата, в която е извършено деянието, когато съответната професия или дейност е 

необходима за изпълнението на обществената поръчка; 

в) сключил е споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато 

нарушението е установено с акт на компетентен орган; 

г) опитал е да повлияе на вземането на решение от страна на Възложителя, свързано с 

отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или 

заблуждаваща информация или да получи информация, която може да му даде неоснователно 

предимство в процедурата за възлагане на обществена поръчка.  

13.2. Основанията по т. 13.1, б. “г” се отнасят за лицата, които представляват участника, 

за лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника и за други лица, 

които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи. 

13.3. Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 13.1 се 

попълва в Част ІІІ, Раздел В от ЕЕДОП. 

 

14. Други основания за отстраняване 

Възложителят ще отстрани от участие в процедурата: 

14.1. Участници, които са свързани лица по смисъла нa § 2, т. 44 от ДР на ЗОП  

14.2. Участник, който няма право да участва в обществени поръчки на основание чл. 3, 

т. 8 във вр. с чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните 

от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮДРСЛТДС), освен когато не са 

налице условията по чл. 4 от закона. 

14.3. Участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни 

друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в тази документация.   

14.4. Участник, който е представил оферта, която не отговаря на: 

а) предварително обявените условия на поръчката;  
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б) правила и изисквания, свързани със социалното и трудовото право, приложими 

колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и 

трудово право, които са изброени в приложение № 10 от ЗОП. 

14.5. Участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал.1 от ЗОП или 

чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5 от ЗОП. 

14.6. Участник, който след покана от Възложителя и в определения в нея срок не 

удължи срока на валидност на офертата си.  

14.7. Участник, който е предложил цена за изпълнение на поръчката, по-висока от 

определената от Възложителя в настоящата документация за участие прогнозна стойност на 

поръчката.   

14.8. Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 14.1 и 14.2 се 

попълва в Част ІІІ, Раздел Г от ЕЕДОП. 

 

15. Мерки за надеждност 

15.1. Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и чл. 55, ал. 1 от 

ЗОП има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата 

надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. За тази цел 

участникът може да докаже, че:  

a) е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП, включително начислените 

лихви и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени;  

б) е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди, 

настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение;  

в) е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал на 

компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически, организационни и 

кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или нарушения.  

15.2. Възложителят преценява предприетите от участника мерки, като отчита тежестта 

и конкретните обстоятелства, свързани с престъплението или нарушението.   

15.3. В случай, че предприетите от участника мерки са достатъчни, за да се гарантира 

неговата надеждност, възложителят не го отстранява от процедурата. 

 

РАЗДЕЛ III.  
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КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА УЧАСТНИЦИТЕ. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ И 

ДОКУМЕНТИ ЗА ДОКАЗВАНЕ 

 

16. С посочените по-долу критерии за подбор Възложителят е определил минималните 

изисквания за допустимост по отношение на участниците в процедурата с цел установяване 

на възможността им за изпълнение на поръчката. 

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите 

за подбор се доказва от обединението-участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с 

изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, 

необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или 

административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на 

дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. 

 

 16.1. Изисквания относно годността (правоспособност) за упражняване на 

професионална дейност. 

Възложителят не поставя изисквания. 

 

 16.2. Икономическо и финансово състояние: 

16.2.1. Участникът да има реализиран минимален оборот в размер, попадащ в обхвата 

на поръчката, изчислен на база годишните обороти, общо за последните три приключили 

финансови години в размер на: 

- Обособена позиция 1, с предмет: „Доставка на апарат за определяне на корозионната 

агресивност на течни горива спрямо мед. Изпитване с медна пластина“ - за нуждите на главна 

дирекция „Контрол на качеството на течните горива“ – 19 000 (деветнадесет хиляди) лева без 

ДДС. 

- Обособена позиция 2, с предмет „Доставка на лабораторен охладител с камера за 

съхранение на проби и сертифицирани сравнителни материали“ - за нуждите на главна 

дирекция „Контрол на качеството на течните горива“ – 4 760 (четири хиляди седемстотин и 

шестдесет) лева без ДДС.  

- Обособена позиция 3, с предмет „Доставка на апарат за определяне на вода в горива и 

пещ по метода „Карл-Фишер““ - за нуждите на главна дирекция „Контрол на качеството на 

течните горива“ – 32 645 (тридесет и две хиляди, шестстотин четиридесет и пет) лева.   
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- Обособена позиция 4, с предмет: „Доставка на инфрачервен анализатор с фиксирани 

филтри за определяне на FAME“ - за нуждите на главна дирекция „Контрол на качеството на 

течните горива“ –  63 280 (шестдесет и три хиляди, двеста и осемдесет) лева без ДДС. 

- Обособена позиция 5, с предмет „Доставка на муфелна пещ“ - за нуждите на главна 

дирекция „Контрол на качеството на течните горива“ – 4 500 (четири хиляди и петстотин) лева 

без ДДС. 

- Обособена позиция 6, с предмет „Доставка на апарат за автоматично определяне на 

плътност на течни горива, окомплектован с аутосимплер“ - за нуждите на главна дирекция 

„Контрол на качеството на течните горива“ – 49 480 (четиридесет и девет хиляди, 

четиристотин и осемдесет) лева без ДДС. 

- Обособена позиция 7, с предмет: „Доставка на еталонни средства за измерване на маса 

за нуждите на главна дирекция „Метрологичен надзор“ – 54 385 (петдесет и четири хиляди, 

триста осемдесет и пет) лева, без ДДС. 

- Обособена позиция 8, с предмет: Доставка на еталонни мерки за измерване на обем“ - 

за нуждите на главна дирекция „Метрологичен надзор“ – 6 540 (шест хиляди, петстотин и 

четиридесет) лева без ДДС. 

- Обособена позиция 9, с предмет: с предмет: „Доставка на контролни уреди и 

спомагателно оборудване за нуждите на главна дирекция „Инспекция за държавен технически 

надзор“ и главна дирекция „Метрологичен надзор“ – 28 705 (двадесет и осем хиляди 

седемстотин и пет лева) лева, без ДДС. 

УТОЧНЕНИЕ: Информацията за оборота се посочва в част ІV, буква Б, т. 2а от 

ЕЕДОП („конкретен“). При поискване от страна на Възложителя, в случаите по чл. 67, ал. 5 и 

ал. 6 от ЗОП, изискването се доказва със Справка за оборота в сферата, попадаща в обхвата на 

поръчката общо за последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на 

която участникът е създаден или е започнал дейността си.  

 

16.3. Изисквания за технически и професионални способности. 

16.3.1. През последните три години, считано от датата на подаване на офертата 

участникът трябва да е изпълнил успешно най-малко две сходни доставки. Под „сходни” с 

предмета на поръчката следва да се разбират доставки на ново и неупотребявано измервателно 

и изпитвателно оборудване. 
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УТОЧНЕНИЕ: Участникът представя информацията в Част ІV, Раздел В, т. 1б) от 

ЕЕДОП за доставките с предмет и обем, идентичен или сходен с тези на поръчката, с 

посочване на стойностите, датите и получателите, изпълнени за последните три години, 

считано от датата на подаване на офертата. 

 

16.3.2. Участникът трябва да прилага система за управление на качеството, 

съответстваща на стандарт БДС ЕN ISO 9001:20хх или еквивалентен, с обхват: доставка и/или 

производство на измервателно и изпитвателно оборудване, което се доказва със заверено 

копие на сертификат. Сертификатът трябва да е валиден и да е издаден от независими лица, 

които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция 

"Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е 

страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация 

за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване 

съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на 

съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, 

установени в други държави членки. Когато участникът не е имал достъп до такъв сертификат 

или е нямал възможност да го получи в съответните срокове по независещи от него причини, 

той може да представи други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на система 

за управление на качеството. В тези случаи участникът трябва да е в състояние да докаже, че 

предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните. Участникът, определен за изпълнител, 

трябва да има валиден сертификат през целия срок на изпълнение на договора, а когато е 

приложимо да прилага еквивалентните мерки.  

УТОЧНЕНИЕ: Участникът следва да предостави информация за сертификата в Част 

IV, Раздел Г от ЕЕДОП. 

 

16.3.3. Участникът следва да осигури гаранционно обслужване от оторизирани от 

производителя или официален негов представител на предлаганото ново оборудване. 

УТОЧНЕНИЕ: Участникът следва да предостави съответната информация в част IV, 

Раздел В, т. 9 от ЕЕДОП. 

 

16.3.4. Участикът трябва да предостави фотографски снимки/каталози на оборудването, 

които ще достави (чл. 52, ал. 5 ЗОП), без посочени цени в каталозите/снимките. 
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УТОЧНЕНИЕ: Участникът следва да предостави съответната информация в част IV, 

Раздел В, т. 11 от ЕЕДОП. 

 

16.3.5. Ако участникът не е производител на предлаганото оборудване, той следва да е 

официално оторизиран от производителя им за представителство и търговия на оборудването 

на територията на Република България. 

Забележка:  Изискването по т. 16.3.5 се доказва със заверено от Участника копие на 

оторизационно писмо от производителя на съответното оборудване, достоверяващо права 

за представителство и търговия на територията на Република България. 

 

17. ИЗПОЛЗВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА НА ТРЕТИ ЛИЦА 

 

17.1. Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от 

правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и 

финансовото състояние, техническите способности и професионалната компетентност.  

17.2. По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност, 

участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако лицата, с чиито 

образование, квалификация или опит се доказва изпълнение на изискванията на Възложителя, 

ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет.   

17.3. Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, посочва това в Част 

ІІ, Раздел В от ЕЕДОП и приложимите полета от Част ІV от ЕЕДОП. Участникът трябва да 

може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от 

третите лица задължения. 

17.4. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за 

доказването на които участникът се позовава на техния капацитет, и за тях да не са налице 

основанията за отстраняване от процедурата. 

17.5. Възложителят може да изиска от участника да замени посоченото от него трето 

лице, ако то не отговаря на някое от условията по т. 17.4., с изключение на случаите, при които 

трето лице е включено в екипа, подлежащ на оценка. 

17.6. Когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически 

лица, той може да докаже изпълнението на критериите за подбор с капацитета на трети лица 

при спазване на условията по т. 17.2 –17.4. 
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17.7. Когато участник в процедурата е клон на чуждестранно лице, той може, за 

доказване на съответствие с изискванията за икономическо и финансово състояние, 

технически и професионални способности, да се позове на ресурсите на търговеца, в случай, 

че представи доказателства, че при изпълнение на поръчката ще има на разположение тези 

ресурси.   

 

18. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ 

 

18.1. Участниците посочват в ЕЕДОП подизпълнителите и дела от поръчката, който ще 

им възложат, ако възнамеряват да използват такива. Съответната информация се попълва в 

Част ІV, Раздел В, т. 10 от ЕЕДОП. 

18.2. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор 

съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания 

за отстраняване от процедурата.   

18.3. Независимо от възможността за използване на подизпълнители, отговорността за 

изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя.    

18.4. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на 

друг кандидат или участник, не може да подава самостоятелно заявление за участие или 

оферта. 

 

19. ДЕКЛАРИРАНЕ НА ЛИЧНО СЪСТОЯНИЕ И СЪОТВЕТСТВИЕ С КРИТЕРИИТЕ 

ЗА ПОДБОР 

 

19.1. Участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с 

критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП. В него се предоставя съответната 

информация, изисквана от Възложителя, и се посочват националните бази данни или публични 

регистри, в които се съдържа информация за декларираните обстоятелства или компетентните 

органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са 

длъжни да предоставят информация. 

19.2. Когато накое от изискванията от Раздел „Лично състояние на участниците“ се 

отнасят за повече от едно лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП. Когато е налице 

необходимост от защита на личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с 
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личното състояние, информацията относно същите изискванията се попълва в отделен ЕЕДОП 

за всяко лице или за някои от лицата. Когато се подава повече от един ЕЕДОП, 

обстоятелствата, свързани с критериите за подбор, се съдържат само в ЕЕДОП, подписан от 

лице, което може самостоятелно да представлява съответния стопански субект. 

19.3. При поискване от страна на Възложителя участниците са длъжни да представят 

информация относно правно-организационната форма, под която осъществяват дейността си, 

както и списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП, 

независимо от наименованието на органите, в които участват, или длъжностите, които заемат. 

19.4. Когато участник е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване 

на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители трябва да 

представи отделен ЕЕДОП, попълнен от всяко от тези лица.  

19.5. Възложителят може да изиска по всяко време от участниците доказателства във 

връзка със заявените от тях в ЕЕДОП обстоятелства. Възложителят може да не приеме 

представено доказателство за технически и професионални способности, когато то произтича 

от лице, което има интерес, който може да води до облага по смисъла на чл. 54  от Закона за 

противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. 

 

20. ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИКА 

 

20.1. Участник в процедурата не може да се представлява от лице, което към датата на 

подаване на офертата е в трудово или служебно правоотношение в Управляващия орган по 

Оперативна програма „Иновации и конкуретноспособност“ 2014-2020г., докато заема 

съответната длъжност и една година след напускането й. 

20.2. Участник в процедурата не може да се представлява от лице, което към  датата на 

подаване на офертата има сключени договори (трудов или друг договор) за изпълнение на 

ръководни или контролни функции с лице на трудово или служебно правоотношение в 

Управляващия орган по Оперативна програма „Иновации и конкуретноспособност“ 2014-

2020г. или докато заема съответната длъжност и една година след напускането й. 

20.3. Участник в процедурата не може да се представлява от лице, което към датата на 

подаване на офертата има сключен договор за консултантски услуги с лице, на трудово или 

служебно правоотношение в Управляващия орган по  Оперативна програма „Иновации и 
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конкуретноспособност“ 2014-2020 г., докато заема съответната длъжност и една година след 

напускането й. 

 

Забележка: Участникът следва да представи информация за наличието или липсата 

на посочените обстоятелства в  Част III, буква В от ЕЕДОП. 

 

РАЗДЕЛ IV. УКАЗАНИЕ ЗА ПОДГОТВЯНЕ НА ОФЕРТАТА 

 

21. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към 

обявените от Възложителя условия. 

22. Офертата и всички документи, свързани с обществената поръчка се изготвя на 

български език. Офертата се представя в един екземпляр на хартиен носител (приложен 

образец). 

23. Всеки участник има право да представи само една оферта за обособена позиция. Не 

се допуска представяне на варианти на офертата.  

 Участник може да подава оферта за една или няколко обособени позиции. 

24. Офертата се подписва от законния представител на участника или от изрично 

упълномощено лице (представя се оригинал или нотариално заверен препис на пълномощно с 

нотариално удостоверяване на подписа на законния представител на участника). 

25. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, офертата се подава 

общо, от името на представителите на лицата, като представляващият обединението или всички лица 

в обединението подписват и подпечатват документите в офертата, които се представят от името 

на обединението. 

26. Участникът ще бъде отстранен от участие, ако в офертата си е поставил условия и 

изисквания, които не отговарят на обявените в документацията или е представил повече от 

една оферта, или е представил оферта с варианти, или е представил самостоятелна оферта, 

въпреки, че в офертата на друг участник е посочен като подизпълнител. 

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

да допълни или да оттегли офертата си. 

28. Към офертата се прилагат: 

а) Опис на документите 

б) Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП – приложен 

образец) подава се от участника и в съответствие с изискванията на Закона за обществените 

поръчки, Правилника за прилагането му и условията на Възложителя съдържа информация по 

отношение личното състояние и съответствието на участника с поставените от Възложителя 
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критерии за подбор. Ако участникът е обединение документът се представя за всеки от 

участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител (в случай 

че участник има подизпълнители) и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в 

изпълнението на поръчката. Стандартният образец на ЕЕДОП може да бъда намерен и на 

http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/obraztzi/ESPD-BG1.doc; 

в) Техническо предложение (приложен образец), съдържащо: 

• Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният 

представител на участника – прилага се пълномощно с нотариално удостоверяване на 

подписа(ите) в оригинал или нотариално заверен препис; 

• Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации 

и изискванията на Възложителя; 

• Декларация съгласие с клаузите на приложения проект на договор; 

• Декларация за срока на валидност на офертата; 

г) Ценово предложение (приложен образец), съдържащо предложение на участника 

относно цената за придобиване и предложенията по други показатели с парично изражение, 

когато е приложимо. Ценовото предложение се поставя в отделна запечатана, непрозрачна 

опаковка с надпис „Предлагани ценови параметри“. Посочена от участника цена в ценовото 

предложение следва да включва всички разходи, свързани с изпълнението на поръчката. 

д) Други документи, доказващи изпълнението на поставените критерии за подбор и/или 

съответствието с техническсите характеристики на продуктите. 

Забележка: Когато участник подава документи за няколко обособени позиции, за 

всяка обособена позиция отделно се представят ЕЕДОП, Техническо предложение и 

отделен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

29. Срок на валидност на офертата – 4 (четири) месеца или 120 (сто и двадесет) 

календарни дни, считано от датата, определена като крайна дата за получаване на оферти. 

Възложителят може да поиска от участниците да удължат срока на валидност на офертите до 

сключване на договор.  

30. Подаване на офертата 

30.1. Офертата се поставя в запечатана непрозрачна опаковка. Върху нея се изписва: 

наименованието на участника, адрес за кореспонденция, лице за контакт, телефон и по 

възможност – факс и електронен адрес; наименованието на обществената поръчка, респ. 

обособената позиция, за която се отнася офертата. 

30.2. Офертата се подава на адреса на Възложителя в гр. София, бул. „Г. М. Димитров“ 

№ 52А, деловодството. Подаването на офертата се извършва от участника или от 

упълномощено от него лице – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с 

препоръчана пратка с обратна разписка на адреса на Възложителя.  

30.3. Срок за получаване на оферти 

http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/obraztzi/ESPD-BG1.doc
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30.3.1. Офертата трябва да бъде получена в деловодството на Възложителя до изтичане 

на посочения в обявлението краен срок за получаване на оферти. 

30.3.2. Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок или 

са поставени в незапечатана опаковка, или в опаковка с нарушена цялост.  

30.3.3.  Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на заявления за 

участие или оферти пред мястото, определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, 

се прилагат разпоредбите на ЗОП и ППЗОП. 

30.3.4. Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска 

служба, разходите са за сметка на участника. 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. 

 

 

РАЗДЕЛ V. ДРУГИ УКАЗАНИЯ 

 

31. Комуникация между възложителя и участниците 

31.1.  Възложителят предоставя достъп до документацията за участие на интернет 

адрес www.damtn.government.bg - раздел „Профил на купувача". На него ще бъдат 

публикувани и разясненията на Възложителя по документацията за участие. 

31.2.  Всички комуникации и действия на Възложителя и на участниците, свързани с 

настоящата обществена поръчка са в писмен вид. 

31.3. Обменът на информация между Възложителя и участника може да се извършва по 

един от следните начини: 

 лично - срещу подпис или чрез завеждане във входящия регистър в 

деловодството на участника//възложителя; 

 по пощата - чрез препоръчано писмо с обратна разписка, изпратено на посочения 

от участника/възложителя / адрес; 

 чрез куриерска служба; 

 по факс; 

 по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ 

и електронния подпис; 

 чрез комбинация от тези средства. 

31.4. Писмата и уведомленията се адресират до посоченото за тази цел лице за контакт. 

31.5. При предоставяне на техническите спецификации на участниците в процедурите 

и при сключването на договора за обществена поръчка Възложителят може да посочи коя част 

от информацията, която им предоставя, има конфиденциален характер. Участниците нямат 

право да разкриват тази информация. 

http://www.damtn.government.bg/


                              
            

 

 

Този документ е създаден по проект „Осигуряване на благоприятна бизнес среда посредством създаване, поддържане и развитие на 
информационни бази данни в областта на надзора на пазара, метрологичния надзор и контрола на качеството на течните горива и чрез 
повишаване техническия капацитет на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор“ - договор BG16RFOP002-2.004-0001 с 
бенефициент ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР. 
Процедурата за директно предоставяне на БФП се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и 
конкурентоспособност” 2014-2020, приоритетна ос 2, инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП“, съфинансирана от 
Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.  
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР и при никакви 
обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз или Министерство на 
икономиката. 

31.6. При подаване на офертата си участникът също може да посочи коя част от нея има 

конфиденциален характер и да изисква от Възложителя да не я разкрива. Възложителят няма 

право да разкрива информация, предоставена му от участниците, посочена от тях като 

конфиденциална по отношение на технически или търговски тайни, с изключение на следните 

случаи: 

а) при изпълнение на задължението от Възложителя да публикува на профила на 

купувача информация за сключения договор; 

б) когато при писмено искане от участник Възложителят изпълни законовото си 

задължение да му осигури достъп до или предостави копие от протокола. В този случай 

Възложителят ще положи грижа и може да откаже достъп до информация, съдържаща се в 

протокола, когато предоставянето й противоречи на нормативен акт или предотвратява, 

ограничава или нарушава конкуренцията. 

 

 

ЧАСТ IV.  

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА 

 

РАЗДЕЛ I.  

Сключване на договор. 

 

32. С избрания Изпълнител ще бъде сключен договор за изпълнение на поръчката по 

съответната обособена позиция в едномесечен срок след влизането в сила на решението за 

определяне на изпълнител, но не преди изтичане на 14-дневен срок от уведомяването на 

заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител. 

 33. Преди подписването на договора, Изпълнителят следва: 

а) да представи документ за регистрация в съответствие с изискването на чл. 10, ал. 2 

от ЗОП; 

б) да е изпълнил задължението си по чл. 67, ал. 6 ЗОП и е представил актуални 

документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и 

съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за 

подизпълнителите и третите лица, ако има такива. Основания за отстраняване от процедурата 

са регламентирани в чл. 54, ал. 1 от ЗОП. 

в) да представи определената гаранция за изпълнение на договора. 

Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива. 

34. Възложителят не сключва договор за изпълнение на обществената поръчка с 

участник, за който към датата на подаване на офертата е налице някое от следните 

обстоятелства: 
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34.1. Към датата на подава на офертата се представлява от лице, което е в трудово или 

служебно правоотношение в Управляващия орган по Оперативна програма „Иновации и 

конкуретноспособност“ 2014-2020г., докато заема съответната длъжност и една година след 

напускането й. 

34.2. Към датата на подаване на офертата има сключени договори (трудов или друг 

договор) за изпълнение на ръководни или контролни функции с лице на трудово или служебно 

правоотношение в Управляващия орган по Оперативна програма „Иновации и 

конкуретноспособност“ 2014-2020г. или докато заема съответната длъжност и една година 

след напускането й. 

34.3. Към датата на подаване на офертата има сключен договор за консултантски услуги 

с лице, на трудово или служебно правоотношение в Управляващия орган по  Оперативна 

програма „Иновации и конкуретноспособност“ 2014-2020г., докато заема съответната 

длъжност и една година след напускането й. 

 

 

РАЗДЕЛ ІІ. 

Прекратяване на договора. 

 

35. Договорът може да бъде прекратен в предвидените в Закона за задълженията и 

договорите, Закона за обществените поръчки случаи и/или когато: 

35.1.1. е необходимо съществено изменение на поръчката, което не позволява 

договорът да бъде изменен; 

35.1.2. се установи, че по време на провеждането на процедурата за възлагане на 

обществената поръчка за изпълнителя са били налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1 от 

ЗОП, въз основа на което е следвало да бъде отстранен. 

35.1.3. Поръчката не е следвало да бъде възложена на изпълнителя поради наличие на 

нарушение, постановено от Съда на Европейския съюз в процедура по чл. 258 от Договора за 

функциониране на Европейския съюз (ДФЕС) 

35.1.4. Ако някоя от страните счита, че договорът повече не може да се изпълнява 

ефективно, тя следва да се обърне за съгласуване към другата страна. Ако страните не 

постигнат споразумение за разрешаване на проблема, всяка от тях има право да прекрати 

договора с едномесечно писмено предизвестие, без задължение за заплащане на обезщетение, 

освен в случаите, в които Изпълнителят дължи предоставените му средства, които са 

недължимо платени, надплатени суми, неправомерно получени или неправомерно усвоени 

или не са одобрени по надлежния ред. 
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 36.2. Предсрочно прекратяване на договора и възстановяване на платените суми, 

независимо от изпълненото, ако към дата на сключване на договора или по време на 

изпълнението му се установи наличие на някое от следните обстоятелства:  

 36.2.1. Към датата на подписване на договора за обществена поръчка, Изпълнителят се 

представлява от лице на трудово или служебно правоотношение при Възложителя, докато 

заема съответната длъжност или една година след напускането й. 

 36.2.2. Към датата на сключване на договора, Изпълнителят има сключен трудов или 

друг договор за изпълнение на ръководни или контролни функции с лице на трудово или 

служебно правоотношение при Възложителя или докато заема длъжността и една година след 

напускането й. 

 36.2.3. Към датата на подписване на договора, лице на трудово или служебно 

правоотношение при Възложителя, докато заема съответната длъжност и една година след 

напускането й, притежава дялове или акции от капитала на Изпълнителя, при изпълнение на 

дейности по проект, съфинансиран по Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност“ 2014-2020. 

 36.2.4. Към датата на сключване на договора, Изпълнителят има сключен договор за 

консултантски услуги с лице на трудово или служебно правоотношение  при Възложителя, 

докато заема съответната длъжност и една година след напускането й. 

 36.3. Възложителят има право да прекрати предсрочно договора, ако Изпълнителят е 

обявен в несъстоятелност, или спрямо него е открито производство по несъстоятелност или се 

намира в производство по ликвидация, ако се управлява от назначен от съда синдик, ако е 

сключил споразумение с кредиторите си за погасяване на задълженията си към тях, ако е 

преустановил дейността си или е в подобно положение, произтичащо от аналогична 

процедура, предвидена в българското законодателство.  

 36.4. Възложителят може да прекрати договора, ако Изпълнителят или лицата с 

правомощия за представителство, вземане на решения или контрол спрямо изпълнителя са 

осъдени за престъпление по служба с влязла в сила присъда; Изпълнителят е признат за 

виновен за тежки правонарушения при упражняване на професионалната си дейност; 

Изпълнителят или лицата с правомощия за представителство, вземане на решения или контрол 

спрямо него са осъдени с влязла в сила присъда за измама, корупция, участие в престъпна 

организация, изпиране на пари или всякаква друга незаконна дейност, ако тази незаконна 

дейност накърнява финансовите интереси на Съюза. 
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 36.5. Възложителят може да прекрати договора, в случай че Изпълнителят извърши 

промяна в правно-организационната си форма или преобразуване, освен ако Възложителят не 

е изразил писмено съгласие да продължи договорните отношения с новото или 

преобразуваното юридическо лице. 

 36.6. Възложителят има право да прекрати договора без предизвестие и без да изплаща 

каквито и да е обезщетения, в случай на нередност от страна на Изпълнителя, както и в 

случаите, когато: а) Изпълнителят неоснователно не изпълнява някое от задълженията си по 

Договора и продължава да не го изпълнява или не представя задоволително обяснение в срок 

от 5 работни дни след изпращането на писмено уведомление от страна на Възложителя; б) 

съществува подозрение за измама съгласно чл. 1 от Конвенцията за защита на финансовите 

интереси на Европейските общности, корупционни действия, участие в престъпни 

организации или всякакви други неправомерни действия в ущърб на финансовите интереси на 

Европейските общности; в) Изпълнителят декларира неверни или непълни данни с цел да 

получи изпълнението на договора по обществената поръчка, или представи отчети с невярно 

съдържание; г) е установено нарушение на разпоредбите за свързаност и конфликт на 

интереси. 

36.7.  Възложителят има право да прекрати договора и при наличието на други 

обстоятелства, предвидени в договора или закон.  

37. Възлагането на обществената поръчка се прекратява с мотивирано решение на 

Възложителя при условията на чл. 110 от Закона за обществените поръчки. 

 

ЧАСТ V.  

СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩЕСТВЕНАТА 

ПОРЪЧКА, ПРОИЗХОЖДАЩИ ОТ ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ НА 

ДОГОВОРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ 

№ BG16RFOP002-2.004–0001 

 

38. Изпълнителят се задължава да предприеме всички необходими мерки за 

избягване и предотвратяване на конфликт на интереси и/или свързаност по смисъла на § 1, т. 

1 от Допълнителните разпоредби на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт 

на интереси, както и да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно обстоятелство, което 

предизвиква или може да предизвика подобен конфликт или свързаност. Конфликтът на 

интереси се дефинира съгласно чл. 57 от Регламент (EС, Евратом) № 966/2012г. на  
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Европейския парламент на Съвета, както и по смисъла на Законa за предотвратяване и 

установяване на конфликт на интереси. 

39. Изпълнителят на обществената поръчка се задължава да пази поверителността 

на всички предоставени документи, информация или други материали, за срок не по-малко от 

три години след приключването на оперативната програма в съответствие с чл. 90 от 

Регламент на Съвета № 1083/ 2006. Изпълнителят е длъжен при поискване от Възложителя да 

предостави пълен достъп до всички документи, като спазва същите изисквания за 

поверителност. 

40. При изпълнението на предмета на обществената поръчка Изпълнителят следва 

да упоменава финансовия принос, предоставен от Европейския фонд за регионално развитие 

чрез Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” в каквито и да са документи, 

свързани с изпълнението на договора и при всякакви контакти със средствата за осведомяване. 

Когато това се изисква съгласно чл. 8 от Регламент на Комисията № 1828/2006, той следва да 

използва логото на ЕС и логото на Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност“ 

2014-2020. Всяка публикация на Изпълнителя, под каквато и да е форма и в каквото и да е 

средство за осведомяване, в това число и интернет, трябва да съдържа следното заявление:  

„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма 

„Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на 

документа се носи от Държавна агенция за метрологичен и технически надзор и при никакви 

обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище 

на Европейския съюз и Управляващия орган.“ 

41. Във всички обяви или публикации, свързани с проекта, както и на конференции 

и семинари, Изпълнителят е длъжен да уточни, че проектът е получил финансиране от 

Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма “Иновации и 

конкурентоспособност” 2014-2020. 

42. Изпълнителят на договора се задължава да допуска Възложителя, Договарящия 

орган, упълномощените от него лица, Сертифициращия орган, националните одитиращи 

органи, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската 

сметна палата и външни одитори, извършващи проверки, да проверяват, посредством 

проучване на документацията му или проверки на място, изпълнението на договора, и да 

проведат пълен одит, при необходимост, въз основа на разходо-оправдателните документи, 

приложени към счетоводните отчети, счетоводната документация и други документи, 

свързани с финансирането на проекта, в рамките на който е сключен и настоящия договор. 

Тези проверки могат да се провеждат в срок до три години след приключването на 

оперативната програма в съответствие с изискванията на Регламент 1083/2006 на Съвета, 



                              
            

 

 

Този документ е създаден по проект „Осигуряване на благоприятна бизнес среда посредством създаване, поддържане и развитие на 
информационни бази данни в областта на надзора на пазара, метрологичния надзор и контрола на качеството на течните горива и чрез 
повишаване техническия капацитет на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор“ - договор BG16RFOP002-2.004-0001 с 
бенефициент ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР. 
Процедурата за директно предоставяне на БФП се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и 
конкурентоспособност” 2014-2020, приоритетна ос 2, инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП“, съфинансирана от 
Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.  
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР и при никакви 
обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз или Министерство на 
икономиката. 

както и до приключване на евентуални административни, следствени или съдебни 

производства. 

43. При изпълнението на договора за обществена поръчка Изпълнителят се 

задължава да спазва изискванията на Единен наръчник на бенефициента за прилагане на 

правилата за информация и комуникация 2014-2020 г., Приложение XII от Регламент (ЕС) № 

1303/2013 г. на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. и мерките описани 

в Глава IV, чл. 20 на Регламент (ЕС) № 1304/2013 на Европейския парламент и на Съвета. При 

установено неспазване на посочените изисквания възложителят има право да изиска 

отстраняване на констатираните нередовности, което е за сметка на Изпълнителя. 

 

ЧАСТ VI.  

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 
 

44. Критерият за възлагане на обществената поръчка по всяка от обособените 

позиции е «най-ниска цена».  

45. Съгласно чл. 58, ал. 1 от ППЗОП комисията класира участниците по 

степента на съответствие на офертите с предварително обявените от Възложителя 

условия. Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между 

класираните на първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани в 

съответствие с посочения по-горе ред. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

ЕЕДОП – приложение № 1 

Техническо предложение – приложение № 2 

Ценово предложение – приложение № 3 

Проект на Договор – Приложение № 4 

 

 

 

 

 

 

 


