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МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО 

АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ И УКАЗАНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА 

ОФЕРТАТА 

за 

 

Обществена поръчка възлагана по реда на Част пета от Закона за обществените 

поръчки чрез публично състезание с предмет „Абонаментно обслужване и сервиз 

на компютърно, комуникационно и друго техническо оборудване за срок от 1 

година” 

ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА 

Необходимост от възлагане: 

Агенция по вписванията поддържа и развива няколко основни информационни 

системи от национално значение. По-важните от тях са:  

- Информационна система за Търговския регистър (ТР) 

- Интегрирана информационна система за Кадастър и Имотен регистър, модул 

Имотен регистър (ИИСКИР) 

- Регистър на имуществените отношение на съпрузите (РИОС) 

- Регистър БУЛСТАТ. 

Настоящата поръчка цели осигуряване на извънгаранционно обслужване на 

компютърно и комуникационно оборудване на Агенция по вписванията. След 

извършен задълбочен анализ на състоянието на компютърната и комуникационна 

техника в централното управление и клоновете на Агенция по вписванията в страната, 

се установи, че в основната си част тя е в извънгаранционен срок на експлоатация. 

Същото се отнася и до периферните устройства, работните станции, сървърите и 

мрежовото и комуникационно оборудване. Това изисква да се обезпечи квалифицирана 

сервизна поддръжка с цел осигуряване нормалната работа на техническото осигуряване 

и от там и на служителите в Агенция по вписванията работещи с регистрите, водени от 

нея. 

1. Вид на поръчката:  
По чл. 18, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки -  публично състезание. 

2. Обект на поръчката:  

Услуги; 

3. Прогнозна стойност (без включено ДДС) на поръчка: 

179 871.60 лева, финансирани от бюджета на Агенция по вписванията и разпределени 

по обособени позиции, както следва: 

Обособена позиция 1 167 871,90 лв. без ДДС 

Дейност 1 Извънгаранционна поддръжка 

и ремонт на сървъри, дискови масиви и 

устройства за архивиране 

35 436, 00 лв. без ДДС 

Дейност 2 Извънгаранционна поддръжка 

и ремонт на активно и пасивно мрежово 
35 976, 00 лв. без ДДС 
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оборудване 

Дейност 3 Извънгаранционна поддръжка 

и ремонт на настолни и преносими 

компютри, копирни машини, периферни 

устройства и непрекъсваеми захранвания 

96 459,60 лв. без ДДС 

  

Обособена позиция 2  

Извънгаранционна поддръжка и ремонт 

на високопроизводителни копирни 

машини 

12 000,00 лв. без ДДС 

 

4. Кратко описание на предмета на поръчката: 

Предмет на обществената поръчка е „Абонаментно обслужване и сервиз на 

компютърно, комуникационно и друго техническо оборудване за срок от 1 година ” 

при следните обособени позиции:  

Обособена позиция 1:  „Извънгаранционна поддръжка и ремонт на 

сървъри, дискови масиви, устройства за архивиране, активно и пасивно мрежово и 

комуникационно оборудване, работни станции, периферни устройства, 

непрекъсваеми захранвания и копирни машини“: 

 Дейност 1: „Извънгаранционна поддръжка и ремонт на сървъри, 

дискови масиви и устройства за архивиране” 

Описание: Поддръжка на сървъри, дискови масиви и устройства за архивиране, 

използвани от АВ.  

 Дейност 2: „Извънгаранционна поддръжка и ремонт на активно и 

пасивно мрежово оборудване” 

Описание: Поддръжка на мрежово оборудване, използвано от АВ. 

 Дейност 3: „Извънгаранционна поддръжка и ремонт на настолни и 

преносими компютри, копирни машини, периферни устройства и непрекъсваеми 

захранвания“ 

Описание: Поддръжка на компютри, офис оборудване, UPS, използвани от АВ. 

 Обособена позиция 2:   „Извънгаранционна поддръжка и ремонт на 

високопроизводителни копирни машини” 

Описание: Поддръжка на копирни машини, използвани от АВ. 

се възлага на осн. чл. 21, ал. 6 от ЗОП отделно чрез директно възлагане. 

 

СРV код: 50300000 

5. Критерий за възлагане:  

„най-ниска цена“ 

6. Срок и място на получаване на офертите:   

6.1. Срок за получаване на офертите – съгласно посочените дати в обявлението. 

6.2. Място на получаване на офертите: Офертите се подават в Деловодството на 

Агенция по вписванията в запечатан непрозрачен плик с надпис: „Оферта за 

„Абонаментно обслужване и сервиз на компютърно, комуникационно и друго 

техническо оборудване за срок от 1 година”, име на участника, адрес, телефон, факс и 

електронна поща. 
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7. Дата, час и място на отваряне на офертите: 

Съгласно посочените дати в обявлението. 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ. ИЗГОТВЯНЕ И ПОДАВАНЕ НА 

ОФЕРТАТА 

1. Изисквания за участие и съдържание на офертите. 

1.1 Технически изисквания:  

Минимални изисквания към техническите възможности и квалификацията на 

участниците: 

За Обособена позиция 1: 

1. Участникът да е изпълнил през последните 3 /три/ години, считано от крайния 

срок за подаване на офертите, услуги, сходни с предмета и обема на дейностите. Под 

„услуги, сходни с предмета на поръчката” се разбират – услуги по извънгаранционна 

поддръжка на техника: сървъри, дискови масиви и устройства за архивиране, активно и 

пасивно мрежово оборудване, настолни и преносими компютри, копирни машини, 

периферни устройства и непрекъсваеми захранвания. Под „сходен обем“ се разбира 

ремонт и поддръжка на същото или по-голямо количество техника по дейност от 

обособената позиция. 

2. Участникът следва да разполага със сертифицирани  специалисти за извършване 

на дейностите по поддръжка на техниката, влизаща в обхвата на обособената 

позиция.Участникът посочва екип от специалисти, включващ минимум три /3/ 

специалиста за поддръжка на посочената техника в техническите спецификации за 

обособената позиция; 

3. Участниците следва да имат въведена система за управление на качеството 

съгласно стандарт EN ISO 9001:2008 или еквивалент в областта на информационните 

технологии, сервиз и поддръжка на компютри, сървъри, периферия и офис техника.  

4. Участникът да разполага със  сервизни центрове под негов административен 

контрол, покриващи територията на Република България. Това изискване се мотивира 

от обстоятелството, че поръчката е с изпълнение всички структурни звена на Агенция 

по вписванията. Тъй като службите на Агенцията са в цялата страна, то следва 

участниците да могат да осигуряват сервизни центрове, покриващи цялата страна, с 

оглед сроковете за реакция и отстраняване на повреди, заложени в техническите 

спецификации.  

 

1.2. Документи за доказване на технически възможности: 

За обособена позиция 1: 

1. Участникът декларира изпълнените услуги със сходен предмет и обем за 

последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на 

стойностите, датите и получателите, в част ІV „Критерии за подбор“, б. В „Технически 

и професионални способности“ на ЕЕДОП и представя доказателство за извършената 

услуга. 

2. Участникът представя Списък на сертифицирани специалисти, които ще 

отговарят за извършване на дейностите по поддръжка на техниката с посочена 

професионална компетентност, в ІV „Критерии за подбор“, б. В „Технически и 

професионални способности“ на ЕЕДОП. 
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3. Участникът декларира наличието на валиден сертификат EN ISO 9001:2008 или 

еквивалент, определящ изисквания по система за управление на качеството, или други 

мерки, и посочва публичен регистър, в който може да бъде намерено доказателство за 

сертификата, в част ІV „Критерии за подбор“, б. Г „Стандарти за осигуряване на 

качеството и стандарти за екологично управление“  на ЕЕДОП.  

Възложителят може да изиска представяне на копие на валиден сертификат EN ISO 

9001:2008 или еквивалент, определящ изисквания по система за управление на 

качеството. Възложителят ще приеме еквивалентни сертификати, издадени от органи, 

установени в други държави членки. Възложителят ще приеме и други доказателства за 

еквивалентни мерки за осигуряване на качеството. 

4. Участникът декларира наличието на собствени сервизни центрове в част ІV 

„Критерии за подбор“, б. В „Технически и професионални способности“ на ЕЕДОП, и 

представя списък, в който да е посочен броят им и територията, която обслужват. В 

случай, че участникът не разполага със собствени центрове, а използва капацитета на 

трети лица, той представя договори с други икономически оператори и попълва част ІІ 

„Информация за икономическия оператор“, б. В „Информация относно използването на 

капацитета на други субекти“ в своя ЕЕДОП и представя отделен ЕЕДОП за тях. 

  

 

Копия (заверени от участника) на документите, чието наличие се декларира в ЕЕДОП 

(сертификати, доказателства за извършена услуга), могат да бъдат искани от 

възложителя само при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП. 

При участие на обединение, което не е юридическо лице, съответствието с 

критериите за подбор се доказва кумулативно за обединението като цяло, а проверката 

за съответствие на ISO сертификата или еквивалент - съобразно разпределението на 

участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване 

на обединение. 

 

2. Основания за отстраняване на участниците 

1.1. За участника са налице основанията по чл. 54, ал. 1, чл. 55, ал. 1, т.1, 3-4 и чл. 107 

от ЗОП;  

1.2. За участника са налице основанията по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции 

с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни 

собственици; 

1.3. За участника са налице основанията по чл. 101, ал. 9-11 от ЗОП.  

Когато за участника са налице основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и преди подаването 

на офертата той е предприел мерки за доказване на надеждност по чл. 56 от ЗОП, тези 

мерки се описват в ЕЕДОП. 

Участникът декларира лисата на основанията за отстраняване чрез представяне на 

Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), част ІІІ. 

 

3. Съдържание на офертата 

Съдържание на опаковката:  

3.1.  Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – Образец №1, 

електронен; 

Попълва се в съответствие с изискванията на закона и условията на Възложителя, а 

когато е приложимо – ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е 

espd-response_EEDOP_HWS_2018.pdf
espd-response_EEDOP_HWS_2018.pdf
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юридическо лице; за третите лица, чийто капацитет ще се използва и за 

подизпълнителите. 

В ЕЕДОП се предоставя съответната информация, изисквана от възложителя, и се 

посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, 

или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която 

участникът е установен, са длъжни да предоставят информация. 

1. Участниците декларират липсата на основания по чл. 54, ал. 1 (за задължително 

отстраняване) за т. 1-6 - чрез деклариране в част ІІІ, б. А и Б, за чл. 54, ал. 1, т. 7 - част 

ІІІ б. В. 

2. Когато за участник е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1 ЗОП или 

основанията по чл. 55, ал. 1, т. 1, 3 и 4 от ЗОП и преди подаването на офертата той е 

предприел мерки за доказване на надеждност по чл. 56 от ЗОП, тези мерки се описват в 

ЕЕДОП, част ІІІ б. В. 

3. Участниците декларират съответствието си с поставените от Възложителя критерии 

за подбор чрез попълване на раздел IV, б. В и Г. 

4. Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване 

на съответствието с критериите за подбор, или че ще използва подизпълнители, за 

всяко от тези лица, се представя отделен ЕЕДОП, който съдържа информацията за 

икономическия оператор. Участникът посочва това обстоятелство съответно: за трети 

лица - в част ІІ, б. В, за подизпълнители – в част ІV б.В. 

Третите лица трябва да отговарят на критериите за подбор съобразно ресурса, които ще 

предоставят и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.   

Подизпълнителите следва да нямат свързаност с друг участник, както и да отговарят на 

критериите за подбор съобразно вида и дела от поръчката, които ще изпълняват и за 

тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата. 

5. Участниците декларират липсата на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции 

с преференциален данъчен режим, контролираните с тях лица и техните действителни 

собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС) в част ІІІ, б. Г. 

В случай, че участникът е юридическо лице, тази част се попълва задължително от 

всички лица, посочени в чл.54, ал.2 от ЗОП.  

"Контрол" е по смисъла на § 1в от допълнителните разпоредби на Търговския закон.  

Контрол по смисъла на ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС е налице и когато дружества, 

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, участват пряко или 

косвено в управлението или капитала на друго лице или лица и между тях се уговарят 

условия, различни от обичайните. 

 Забраната по ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС не се прилага, когато по Търговския 

регистър, по партидата на дружествата, съобразно чл. 6 от същия закон са вписани едно 

или повече от изброените в чл. 4 от обстоятелства. 

Забележка: Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да 

представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, 

посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на 

процедурата. 

Участник (икономически оператор), който участва самостоятелно в обществената 

поръчка и не използва капацитета на трети лица, за да изпълни критериите за 

подбор, попълва и представя един ЕЕДОП. В случай на различие в декларираните 

обстоятелства, свързани с личното състояние или при необходимост от защита на 

личните данни, се попълва отделен ЕЕДОП за всяко или за някое от лицата по чл. 40, 

ал. 1 от ППЗОП. В случаите, когато се подава повече от един ЕЕДОП, 

обстоятелствата, свързани с критериите за подбор, се съдържат само в ЕЕДОП, 
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подписан от лице, което може самостоятелно да представлява участника 

(икономическия оператор).  

 За участник – обединение, което не е юридическо лице, и е създаден преди 

влизане в сила на ЗИД на Закона за регистър БУЛСТАТ (ДВ, бр. 8 от 2016 г., в сила от 

01.05.2016 г.), се представя копие от документ, от който да е видно правното 

основание за създаване на обединението, правата и задълженията на участниците; 

разпределението на отговорността между членовете на обединението; дейностите, 

които ще изпълнява всеки член на обединението. 

 

3.2. Декларация по чл. 6, ал. 2 от ЗМИП – Образец №2; 

3.3. Документ за поетите от трети лица задължения – по чл. 65, ал. 3 от ЗОП – ако е 

приложимо; 

3.4. Техническо предложение по Образец №3, включващо: 

1. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е 

законният представител на участника (ако е приложимо); 

2. Всички елементи на техническите спецификации и друга информация по 

преценка на участника. 

3. Декларация за съгласие с клаузите на проекта на договор; декларация за срока на 

валидност на офертата; декларация, че при изготвяне на офертата са спазени 

задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на 

труд – част от образеца; 

4. Други описания, предложения и документи съгласно изискванията на Техническите 

спецификации. 

3.5.  Ценово предложение по Образец №4. 

Ценовото предложение съдържа: 

 - месечна цена за изпълнение на обществената поръчка; 

 - обща (годишна) цена за изпълнение на поръчката. 

2. Общата цена на поръчката не може да надхвърля сумата посочена като максимална 

прогнозна стойност за обособената позиция. 

3. Предложенията на участниците ще бъдат оценявани по общата цена за изпълнение на 

позицията. 

4. Подаване на офертата 

Офертата се подава лично/от упълномощено лице или чрез пощенска или друга 

куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен в 

обявлението. Документите се представят в непрозрачна запечатана опаковка, върху 

която е посочено: наименованието на участника и ЕИК, адрес за кореспонденция; 

наименованието на поръчката и обособените позиции, за които се подават документите.  

До АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯ 

гр.София 1111,  

кв. “Гео Милев”, ул. „Елисавета Багряна“ № 20 

 

Оферта за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично 

състезание с предмет: „Абонаментно обслужване и сервиз на компютърно, 

комуникационно и друго техническо оборудване за срок от 1 година”, 

обособена позиция 1 

 

 

Име на участника, адрес и лице за кореспонденция, телефон, факс и/или e-mail. 
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Офертите се подават от участника или упълномощено лице от 09.00 часа до 

17.00 часа. Офертите (независимо от начина на подаване) трябва да са входирани в 

деловодството на Агенция по вписванията преди крайната дата и час, указани в 

Обявлението за процедурата и/или съгласно решението за промяна по чл. 179 от ЗОП 

(ако има такова). Спазването на срока за представяне на оферта е отговорност на 

участника. 

 

 

5. Сключване на договор 

Договор се сключва с класирания на първо място участник. 

При успешно приключване на преговорите и сключване на договор участникът 

представя следните документи: 

1. Гаранция за изпълнение в размер на 5 % (пет процента) от стойността на 

договора без ДДС; 

2. Актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване 

от процедурата: 

 За обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП – свидетелство за 

съдимост – изисква се от възложителя електронно служебно свидетелство 

за съдимост (ЕССС); 

 За обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП – удостоверение от 

общината по седалището на възложителя и на участника; 

 За обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП – удостоверение от ИА 

„Главна инспекция по труда“. 

 

 

Съгласували критериите за подбор: 

Кирил Симеонов – директор на дирекция „ИОТ“ 

 

Съгласувал:  

Евелина Георгиева – началник-отдел „ПОД“, дирекция „ПОЧРД“ 

 

Изготвил: Антония Георгиева – гл.юрисконсулт в отдел „ПОД“ 

 


