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Указания за участие в обществена поръчка по глава 8а от ЗОП с 

предмет: 

„Доставка на ИКТ продукти” 

в ОУ „Христо Ботев” град Раковски 
 

1. Предмет на обществената поръчка 

Предмет на обществената поръчка е доставка на ИКТ продукти – преносим компютър 

(лаптоп) – 10 броя и мултимедиен проектор - 10 броя.  

Пълните характеристики и минималните технически изисквания за техниката са както 

следва:  

 

Лаптоп Технически изисквания 

CPU Минимум двуядрен процесор, up to 2.00 GHz, 2MB Cache 

LCD 15.6 “HD (1366x768) LED-backlit Cine Crystal 

Memory минимум 4GB DDR3 

HDD минимум 500 GB 

Optical Drive DVD+/-RW 

Communications WLAN, WiFi, SignalUP, LAN, Bluetooth 4.0Р HD webcam with 1280X720 

resol. 

Expansion stots SD card reader, 2xUSB 2.0 ports, 1xUSB 3.0 port, HDMI, VGA port, 

Headphone/microphone combo jack, Ethernet (RJ-45) port, DC-in jack for 

AC adapter 

Audio Headphone, Microphone 

Camera да 

Battery минимум 6-cell (Whr) Li-lon 

Operating system инсталирана (OEM версия) на операционна система от следния списък: 

Windows 8 и Windows 8.1, Windows with Bing, Windows 7 Professional, 

Windows 7 Ultimate, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Basic, 

Windows Vista Business, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Home 

Premium, Windows Vista Home Basic 
 

Мултимедиен 

проектор 
Технически изисквания 

Технология DLP 

Яркост, lumens 3000 ANSI Lumens 

Констраст 17000:1 

Разделителна 

способност 

1024х768 

Размер на екрана inch 40” (102 см) - 300” (762 см) 

Поддържане на 

формати 

4:3 (Native), 16:9 

Звук One Internal Speaker with 2 watts Output 

Коефициент на 

увеличение 

Manual focus 

Фокус 77” @95 cm (0,61:1) 

Входове 

 

Продължителност на 

живот на лампата в 

режим \Lamp save 

Analog RGB/Component Video (d-sub.), Coposite video (RCA), S-Video 

(Mini DIN), PC Audio (Stereo mini jack), L/R Audio (Stereo RCA), USB 

(Mini-B), RS232 (D-sub) 

5000 howrs –standart, 6000 howrs eco, 10000 howrs – extreme eco 

Изходи Analog RGB (D-sub), PC Audio (Stereo mini jack) 

Коефициент на 

увеличение 

1,1:1 

Звук 2W 

Интерфейси VGA, VGA+HDMI, VGA+HDMI+, USB (tipe B)+, RS232 (DB-9pin) 
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Забележка:   

1. За посочен конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход 

или  производство съгласно чл. 32, ал. 2 от ЗОП да се чете „или еквивалент” 

2. Посочените технически параметри са минимално необходимите за Възложителя. 

Участникът следва да предложи технически параметри еднакви или по-добри от 

посочените. 

      

2. Място и срок на изпълнение на поръчката 
Място на изпълнение: ОУ „Христо Ботев” град Раковски, ул. „Петър Богдан” № 48.  

 

Срокът за изпълнение на доставката е до 10 работни дни от подписване на договора.  

 

3. Мотиви на избора за възлагане на процедурата 

Съобразно направеното планиране на разходите за изпълнение на доставките – предмет на 

поръчката, прогнозната стойност е в приблизителен размер от 15000 лв. (петнадесет 

хиляди лева), без включен ДДС. В училището по предходно проведена процедура по НП 

“ИКТ в училище” е закупувана техника, разходите за което са направени през 2014 г. 

С оглед изложеното и с отчитане на нормата на чл. 15 от ЗОП, определяща за конкретния 

ред за възлагане на обществена поръчка, е нейната прогнозна стойност. В конкретния 

случай, видно от посочената прогнозна стойност за изпълнение на дейностите, предмет на 

настоящата поръчка, приложимият ред за възлагане, е този, регламентиран в разпоредбата 

на чл.14, ал. 4, т. 2 от ЗОП, съобразно която, когато планираната за провеждане поръчка за 

доставка и/или услуга, с местоизпълнение на територията на страната, е в стойностните 

граници не по-високи от 66 000 лв. без вкл. ДДС, на Възложителя е предоставена правната 

възможност да не провежда процедурите по ЗОП, при условие, че се приложат условията 

и реда за провеждане на обществени поръчки, нормативно установени в глава 8 „а“ от 

ЗОП. 

 

4. Прогнозна стойност на поръчката  

Общата максимална стойност е до 15000 лв. (петнадесет хиляди лева) без включен ДДС, 

респ. 18000 лв. (осемнадесет хиляди лева) с вкл. ДДС. 

Стойността на поръчката се определя в български лева без ДДС и се предлага от 

участника в ценовата му оферта. В стойността на поръчката се предвиждат всички 

разходи, свързани с изпълнението на доставката и гаранционната поддръжка. 

 

5. Изисквания към изпълнението на поръчката 

1. Предложената и доставена техника следва да отговаря в пълнота на минималните 

технически изисквания, посочени в техническото задание – неразделна част от тази 

документация.  

2. В рамките на гаранционните срокове, изпълнителят ще следва да осигурява със 

собствен транспорт и за своя сметка техническа поддръжка на място или в сервиз при 

заявяване на възникнал проблем. 

3. При невъзможност за своевременно отстраняване на повредата изпълнителят ще следва 

да предостави за временно ползване друго устройство от не по-нисък клас. 

4. Предложената техника да отговаря на европейската директива 2002/95/EC (RoHS); да се 

подчинява на директива 2002/96/EC(RoHS); да имат сертификати CE Mark; Energy star или 

еквивалент. 

 

6. Изисквания към участниците  

6.1.Общи изисквания 

6.1.1 В процедурата за възлагане на обществената поръчка може да участва всяко 

българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, включително и техни 

обединения, които отговарят на предварително обявените условия.  
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Всеки от участниците в процедурата на настоящата обществена поръчка се представлява 

от лицето, което съгласно документите за регистрация има представителна власт, или от 

определеното лице, посочено в договора за създаване на обединението, или от изрично 

упълномощено/и лице/а. 

6.1.2. В случай, че участник участва като Обединение, което не е регистрирано като 

самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението сключват 

споразумение /договор/. Споразумението/договора за създаване на обединение за участие 

в настоящата обществена поръчка, следва да бъде представено в оригинал или нотариално 

заверено копие и в текста му задължително да се съдържа посочване на Възложителя и 

процедурата, за която се обединяват. 

Споразумението/договорът трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че: 

 всички членове на обединението са отговорни солидарно - заедно и поотделно, за 

изпълнението на договора;  

 е определен водещ член на обединението, който е упълномощен да задължава, да 

получава указания за и от името на всеки член на обединението; 

 изпълнението на договора, включително плащанията, са отговорност на водещия 

член на обединението, без това да  води до отпадане на солидарната отговорност на 

останалите членове на обединението; 

 всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия период на 

изпълнение на договора. 

Участниците в обединението трябва да определят конкретно/и лице/а, което/които да 

представлява/т обединението като цяло и съответните му членове - за целите на 

поръчката. Ако в споразумението/договора не е посочено лицето, което представлява 

участниците в обединението, учасктникът задължително представя документ, подписан от 

лицата в обединението, в който се посочва представляващият. 

Не се допускат промени в състава на обединението след  изтичане на срока за подаване на 

офертите за участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка. 

Когато не е приложено споразумение за създаването на обединение или в приложеното 

споразумение липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия или 

състава на обединението се е променил след изтичане на срока за подаване на офертите за 

участие – участникът може да бъде отстранен от участие в процедурата. 

6.1.3. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на 

поръчката, в съответствие с чл. 56, ал. 2 от ЗОП документите, изрично посочени по-долу 

за подизпълнителите се представят за всеки един от тях, а изискванията за техническите 

възможности и квалификация се прилагат – съобразно вида и дела на участие на 

подизпълнителя/ите. 

 

6.2 Минимални изисквания за технически възможности и квалификация, на които 

трябва да отговаря участникът, за да бъде допуснат до участие в обществената 

поръчка: 

- Участникът следва да има правото да извършва дейностите предмет на поръчка на 

територията на Република България, съгласно действащото към датата на обявяване на 

поръчката законодателство в Република България 

- Участникът трябва да има опит при изпълнението на договори, сходни с предмета на 

поръчката, включително да е изпълнил през последните три години, считано от датата на 

подаване на офертата, минимум 3 /три/ договора, сходни с предмета на поръчката. За 

доказване изпълнението на това минимално изискване Възложителят изисква от 

участниците да представят Списък на услугите еднакви или сходни с предмета на 

обществената поръчка, съдържащ не по-малко от три договора за изпълнение на услуги, 

сходни с предмета на поръчката /по образец/. Списъкът да бъде задължително придружен 

от заверени копия на препоръки за добро изпълнение или други надлежни доказателства 

за извършената услуга по поне три от посочените в списъка договори.  

Сходни с предмета на поръчката са договорите за доставка на компютърна и/или 

периферна техника.  
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Договорите от списъка на участника, с които се доказва съответствието с критерия за 

подбор, следва да са изпълнени през последните три години, считано от датата, 

определена като краен срок за подаване на офертите, с посочване на датите за 

сключване и приключване на договорите, възложителите, предмет и стойност на 

договорите. Списъкът с договорите следва да е подписан и подпечатан на всяка 

страница от участника. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, 

информацията се представя за всеки от участниците в него, чрез които обединението 

доказва съответствието си с критерия за подбор. 

6.3. Да имат офис/представителство и сервизна база – удостоверява се със съответни 

документи; 

6.4. Да са упълномощени партньори на производителя на предлаганото оборудване 

(доказва се със сертификат за партньорство или оторизационно писмо от производителя);   

6.5. Физическите лица (минимум 2-ма), които ще отговарят за прякото изпълнение на 

поръчката от страна на кандидата, да притежават съответните квалификация и 

правоспособност, съобразена с предмета и естеството на заданието – комплектоване, 

доставка, монтаж на закупеното оборудване. Изискването се удостоверява чрез 

предоставяне на кратка писмена информация за физическите изпълнители на поръчката, 

тяхната квалификация и правоспособност за извършване на съответните операции и чрез 

посочване на поне две референции за всяко от ангажираните лица за изпълнени поръчки 

от същото естество и минимален мащаб; копия на трудова книжка, дипломи и 

сертификати, издадени от производителя на техниката, които доказват правото и умението 

за извършване на гаранционен ремонт на предложената техника. 

6.6. Валиден сертификат за качество ISO 9001:2008 на участника и на производителя на 

техниката. 
6.7. Декларация, че предлаганите технически средства са оригинални, нови и 

неупотребявани, отговарят на международните стандарти за безопасност и 

електромагнитна съвместимост. 
6.8. Документ/декларация, че предложената техника отговаря на европейската 

директива 2002/95/EC (RoHS); да се подчинява на директива 2002/96/EC(RoHS); да имат 

сертификати CE Mark; Energy star или еквивалент. 
 

7. Изисквания към съдържанието и обхвата на офертата 

7.1. Общи изисквания  

За участие в процедурата, участникът следва да представи оферта, изготвена при 

условията и изискванията на публичната покана и настоящите указания. Участникът 

трябва да проучи всички образци, условия и спецификации на настоящата документация. 

Невъзможността да предостави цялата информация, изисквана в документацията или 

представянето на оферта, неотговаряща на условията на Възложителя от документацията, 

при всички случаи води до отстраняването му. 

Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в 

офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.  

Оферира се цялата поръчката или по отделните позиции от предмета на поръчката. 

Варианти на предложения в офертата не се приемат. 

Офертата се подписва от представляващия участника или от надлежно упълномощено/и 

лице/а, като в офертата се прилага пълномощното от представляващия участника. 

Изискваната от Възложителя декларация по 47, ал. 9 от ЗОП не може да се подписва от 

пълномощник. 

Офертата се изготвя и подава на български език. Когато участникът в процедурата е 

чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документите по чл. 

56, ал. 1, т. 5 и 6 от ЗОП, които са на чужд език, се представят и в превод на български 

език, а документите по чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗОП – в официален превод. 

Когато за някои от посочените документи е определено, че може да се представят чрез 

“заверено от участника копие”, за такъв документ се счита този, при който върху копието 
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на документа е направено отбелязване: “Вярно с оригинала”, поставен е собственоръчен 

подпис от лицето, направило заверката и свеж печат на участника (ако има такъв).  

Представените от Възложителя образци в настоящата документация и условията, описани 

в тях, са задължителни за участниците. Ако офертата не е представена по приложените 

образци, Възложителят има право да отстрани участника. 

Срокът на валидност на офертите трябва да бъде не по-малък от 60 календарни дни, 

считано от датата, посочена като краен срок за подаване на офертите и представлява 

времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях 

оферти. Възложителят може да изиска от класираните участници да удължат срока на 

валидност на офертите си до момента на сключване на договора за обществената поръчка. 

Участник ще бъде отстранен от участие в настоящата процедура, ако представи оферта с 

по – кратък срок на валидност. 

Съдържанието на офертата се представя в запечатан непрозрачен плик, върху, който се 

посочва: наименованието на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс, e-mail и 

описание на поръчката от настоящата публична покана. При приемане на офертата върху 

плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни 

се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ. Ако 

участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите са 

за негова сметка. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи 

нейното пристигане на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока за 

подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника.  

7.2. Съдържание на офертата 

Офертата следва да съдържа: 

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, в оригинал, подписан и 

подпечатан от участника.  

2. Административни сведения по Образец № 1, в оригинал, подписан и подпечатан 

от участника.  

3. Заверено копие на документ за регистрация или документ/декларация, 

съдържаща Единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за търговския 

регистър (ЗТР), когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от 

документа за самоличност, когато участникът е физическо лице.  
Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни 

обединения, документът се представя и в официален превод на български език. Ако участникът е 

обединение, което не е юридическо лице, тези документи се представят от всяко физическо или 

юридическо лице, включено в обединението. Участникът прилага удостоверение за актуално 

състояние, само в случай, че не е представил ЕИК. Ако е посочен ЕИК, участникът има право да 

се позове на чл. 23, ал. 4 от Закона за търговския регистър и да не представя доказателства за 

обстоятелства, вписани в търговския регистър, както и да не представя актове, обявени в 

търговския регистър, с изключение на всички други обстоятелства невписани в Търговския 

регистър. В тези случаи в списъка на документите се посочва „не се прилага, съгласно чл. 23, ал. 

4 от ЗТР”. 

Когато участникът предвижда използването на подизпълнители, тези документи се 

представят от всеки подизпълнител. 

4. Споразумение за създаване на обединение за участие в настоящата обществена 

поръчка (ако е приложимо) - оригинал или нотариално заверено копие. Когато 

обединението е регистрирано в регистър Булстат, се представя копие на документа за 

регистрация на обединението.  

5. Декларация /ии по чл. 47, ал. 9 от ЗОП, изготвена/и по Образец № 2.   
Когато участникът предвижда участие на подизпълнители тази декларация се представя за 

всеки от тях. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице тази 

декларация се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. 

6. Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от 

ЗОП и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП /Образец № 3/. 

7. Декларация за подизпълнителите, които ще участват в поръчката, делът на 

тяхното участие и дейността, която ще извършват, в случаите, когато участникът 



7 

 

предвижда участието на подизпълнители, изготвена по образец № 4 и Декларация за 

съгласие за участие в поръчката като подизпълнител и дела на тяхното участие, ако 

участникът предвижда подизпълнители, изготвена по образец № 4а /ако е приложимо/. 

8. Декларация от участника, че е съгласен с клаузите на проектодоговора 

/Образец № 5/.  

9. Списък на доставките еднакви или сходни с предмета на обществената 

поръчка /Образец № 6/, придружен от заверени копия на препоръки за добро 

изпълнение или други надлежни доказателства, удостоверяващи изпълнение на поне три 

от посочените в списъка договори.  

10. Изрично, нотариално заверено пълномощно на лицето, което е упълномощено 

да представлява участника в настоящата процедура (тогава, когато участникът не се 

представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за съдебна 

регистрация или споразумението, с което се създава обединението – когато участникът е 

обединение, което не е юридическо лице) - в оригинал. 

11. Валиден сертификат за качество ISO 9001:2008 на участника, Валиден сертификат за 

качество ISO 9001:2008 на производителя на техниката. 
12. Декларация, че предлаганите технически средства са оригинални, нови и 

неупотребявани, отговарят на международните стандарти за безопасност и 

електромагнитна съвместимост. 
13. Документ/декларация, че предложената техника отговаря на европейската директива 

2002/95/EC (RoHS); да се подчинява на директива 2002/96/EC(RoHS); да имат 

сертификати CE Mark; Energy star или еквивалент. 
15. Техническо предложение /Образец № 7/, подписано и подпечатано от участника или 

от изрично упълномощен негов представител с нотариално заверено пълномощно. 

16. Ценово предложение /Образец № 8/, подписано и подпечатано от участника или от 

изрично упълномощен негов представител с нотариално заверено пълномощно. Ценовото 

предложение на участника представлява предлаганата от него цена в лева, с включени 

ДДС и всички разходи по изпълнение на услугата.  

 

 

7.3. Условия и ред за получаване разяснения по документацията за участие 

Всяко заинтересовано лице може да отправи писмено искане за разяснения по условията 

на обществената поръчка. Писмените искания могат да бъдат подавани всеки работен ден 

между 8:30 ч. и 17:00 ч., в деловодството на ОУ „Христо Ботев”, най-късно до 3 дни преди 

изтичането на срока за получаване на офертите. Възложителят или упълномощено от него 

длъжностно лице предоставя исканите разяснения най-късно на следващия ден след 

получаване на искането, като публикува същите в профила на купувача. 

 

8. Методика за оценка на офертите  

Подробно разработена в отделен документ, неразделна част към настоящата. 

 

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА 
 

1. КОМПЮТРИ 

 

№ Наименоване Мярка Количество 

1 Преносими компютри брой 10 
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2.  ПРОЕКТОРИ 

 

№ Наименоване Мярка Количество 

1 Мултимедиен проектор 

 

брой 10 

 

 

    

                                                                  

Директор: 

                                                                         /Кремена Алексиева/ 

                                                                         

 

 

 

 

 

9. Образци 
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Образец № 1 

 

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ 

 

1. Наименование на участника: 

……………………………………………………………………………………………… 

 

2. Седалище и адрес на управление: 

……………………………………………………………………………………………… 

(пощенски код, град/село, община, квартал, улица № /бл., ап.) 

БУЛСТАТ/ЕИК: 

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

Интернет адрес /когато е приложимо/:  

........................................................................................................... 

 

3. Адрес за кореспонденция, на който да се изпращат всички уведомления, свързани с 

настоящата поръчка: 

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

(пощенски код, град/село, община, квартал, улица № /бл., ап.) 

Телефон: ……………………………………………………....................................... 

Факс:……………………………………………………………………………......................... 

e-mail:………………………………………………………………….......................................... 

Лице за контакти........................................................................................................................... 

Длъжност: ....................................................................................................................................... 

 

4. Обслужваща банка: ............................................................................................................  

 

5. Банкова сметка: 

IBAN: .....................................................................; BIC: ........................................................ 

 

6. Титуляр на сметката: ......................................................................................................... 

 

Настоящите сведения се предоставят във връзка с участие в процедура пo Глава „8а” от 

ЗОП, с предмет: „Доставка на ИКТ продукти”. 
 

 

 

Дата ..............................                                 ПОДПИС И ПЕЧАТ: ........................... 
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Образец № 2 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
по чл. 47, ал. 9 от Закона за обществените поръчки 

/от лицата по чл. 47, ал. 4 за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от  

Закона за обществените поръчки/ 

 

 Долуподписаният ________________________________________________________ 

                               (трите имена на представляващия участника/подизпълнителя) 

ЕГН ____________ с л.к. №____________, издадена на ____________г. от ____________, 

адрес: гр______________________община _________________ул.____________. № 

__бл.__ №____., ап. ____, ет. ___. 

В качеството си на _____________________________________________________________ 

                      (управител / изпълнителен директор, съдружник, член на УС, член на борд на 

директорите, представител, прокурист) 

на ___________________________________________________________________________ 

    (наименованието на участника / подизпълнителя – юридическо лице) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ : 

 

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда /реабилитиран съм / за:  
                  /подчертава се вярното/ 

а)престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително 

изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; 

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; 

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; 

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; 

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс; 

е) престъпление по чл. 108а от Наказателния кодекс - при възлагане на поръчки по чл. 3, 

ал. 2. 

 

2.Не съм лишен от правото да упражнявам определена професия или дейност съгласно 

законодателството на държавата, в която е извършено нарушението. 

 

3. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл.313 от Наказателния 

кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки; 

 

4. Не съм осъден с влязла в сила присъда/реабилитиран съм/ за престъпление по чл. 136 от 

Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на труд, или по 

чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права на работниците. 

 

5.Представляваното от мен юридическо лице: 

 Не е обявено в несъстоятелност.  

 Не е в производство по ликвидация или не се намира в подобна процедура, 

съгласно националните закони и подзаконови актове. 

 

6. Представляваното от мен юридическо лице: 

 не е в открито производство по несъстоятелност и не е сключил извънсъдебно 

споразумение с кредиторите си по смисъла на чл.740 от Търговския закон;  

 

 7. Представляваното от мен юридическо лице не е виновено за неизпълнение на 

задължения по договор за обществена поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила 

съдебно решение 
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 8. Представляваният от мен участник няма парични задължения към държавата или 

към община по смисъла на чл.162, ал.2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, 

които са установени с влязъл в сила акт на компетентен орган и за които не е допуснато 

разсрочване или отсрочване на задълженията или парични задължения, свързани с 

плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно 

законодателството на държавата, в която участникът е установен. 

 

 9. Представляваният от мен участник няма наложено административно наказание 

за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години. 

 

10. Не съм свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в 

неговата организация. 

 

11. Не съм сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и 

разкриване на конфликт на интереси. 

 

 Задължавам се да уведомя Възложителя за всички настъпили промени в 

декларираните по- горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им. 

 

Известно ми е, че за посочване на неверни данни  в настоящата декларация подлежа на 

наказателна отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс. 

 

Дата: ________  г.                         ДЕКЛАРАТОР:  _________________ 

                                                                                         (подпис, печат) 
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Образец № 3 

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

за липса на свързаност с друг участник в процедурата в съответствие с чл. 55, ал. 7 

от ЗОП и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП 

 
Долуподписаният /-ната/            (трите имена) в качеството 

ми на ______________________________________(посочете длъжността) на                                                         

(посочете фирмата на участника) - участник в процедура за възлагане на обществена 

поръчка чрез публична покана с предмет: „Доставка на ИКТ продукти” 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

1. Не съм, съответно представляваният от мен участник не е свързано лице и/или свързано 

предприятие по смисъла на § 1,т. 23а и т. 24 от Допълнителните разпоредби на Закона за 

обществените поръчки с друг участник в процедурата.  

2.  Не съм външен експерт по чл.8, ал.7 от ЗОП в процедурата или в противен случай, 

документите, в чието изработване съм участвал, са променени така, че не предоставят на 

участника информация, която му дава предимство пред останалите участници в 

процедурата. 

 

Известна ми е наказателната отговорност, по чл.313 от Наказателния кодекс. 

 

Дата:____________                                  ДЕКЛАРАТОР:_________________ 

         (подпис, печат)  
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Образец № 4 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

Долуподписаният /-ната/       _____(трите имена),  

в качеството ми на ______________________________________(посочете длъжността) 

на                                         (посочете наименованието на участника),  със 

седалище и адрес на управление     .                                                                                                   

 

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ: 

 

1. При изпълнение на обществена поръчката с предмет: „Доставка ИКТ продукти” 

няма да ползваме / ще ползваме подизпълнител / подизпълнители. 

(ненужното се зачертава) 

2. Подизпълнителят, когото ще ползваме е: __________________________________ 

/наименование на подизпълнителя/ 

представляван от ________________________________________________________ 

/трите имена/ 

________________________________________________________________________/данни 

по документ за самоличност/ 

________________________________________________________________________/адрес/ 

в качеството му на _______________________________________________________ 

/длъжност/ 

Забележка: При участие на повече от един подизпълнител данните по т.2 се посочват  

за всеки подизпълнител. 

3. Делът на участие в изпълнението и конкретната част от предмета на поръчката, която 

ще се изпълнява от подизпълнителя, са: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

(посочват се видовете работи от предмета на поръчката и съответстващия на тези 

работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, както и 

предвидените подизпълнители). 

Забележка: При участие на повече от един подизпълнител данните по т.3 се посочват 

за всеки подизпълнител. 

4. Приемам да отговарям за действията, бездействията и работата на посочения 

подизпълнител / посочените подизпълнители /ненужното се зачертава/ като за свои 

действия, бездействия и работа. 

 

Дата:____________                                  ДЕКЛАРАТОР:_________________ 

           (подпис, печат)  
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Образец № 4а 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

за съгласие за участие като подизпълнител в обществена поръчка с предмет: 

„Доставка на ИКТ продукти” 

 

Долуподписаният /-ната/      ___________(трите имена) с л.к. 

№   ________, издадена на  _______ от  __________,в качеството ми 

на______________________________________________________(посочете длъжността) 

на                               (посочете фирмата на подизпълнителя), 

БУЛСТАТ/ЕИК        

 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ: 

 

Представляваният (ото) от мен                   (посочете фирмата, която 

представлявате) е съгласен/о да участва като подизпълнител на участника   

        (посочете участника, на който 

сте подизпълнител) при изпълнение на горепосочената поръчка с предмет: „Доставка на 

ИКТ продукти”. 

 

Работите, които ще изпълняваме като подизпълнител и съответстващият на тези работи 

дял в проценти от стойността на обществената поръчка са както следва:    

       

(избройте видовете работи от предмета на поръчката и съответстващия на тези 

работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка).  

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

участваме в горепосочената процедура със самостоятелна оферта.  

Известно ми е, че за посочване на неверни данни  в настоящата декларация подлежа на 

наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс. 

 

 

Дата:____________                                  ДЕКЛАРАТОР:_________________ 

            (подпис, печат)  
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Образец № 5 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

за спазване условията на Възложителя за изпълнение на поръчката 
 

 

Подписаният ____________________________________________________________ 

                               (трите имена на представляващия участника/подизпълнителя) 

ЕГН ____________ с л.к. №____________, издадена на ____________г. от ____________, 

адрес: гр______________________община _________________ул.____________. № 

__бл.__ №____., ап. ____, ет. ___. 

В качеството си на _____________________________________________________________ 

                      (управител / изпълнителен директор, съдружник, член на УС, член на борд на 

директорите, представител, прокурист) 

на ___________________________________________________________________________ 

    (наименованието на участника / подизпълнителя – юридическо лице) 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ : 

 

 

Приемам клаузите на проектодоговора за изпълнение на обществена поръчка с 

предмет: „Доставка на ИКТ продукти”. 

 
 

 

Дата: ________  г.                            ДЕКЛАРАТОР:  _________________ 

                                                                                           (подпис, печат)  
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Образец № 6   

 

 

СПИСЪК НА ДОСТАВКИТЕ ЕДНАКВИ ИЛИ СХОДНИ С ПРЕДМЕТА НА 

ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА, ИЗПЪЛНЕНИ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ТРИ 

ГОДИНИ  
 

 

Предмет на 

договора 

Дата на 

сключване 

Стойност на 

договора 

Възложител 

(име, лице за 

контакти и 

телефон) 

Период на 

изпълнение 

1 2 3 4 5 

     

     

     

 

 

 

Забележка: Сходни с предмета на поръчката са договорите за доставка на компютърна 

и/или периферна техника. Списъкът следва да е придружен от препоръки за добро 

изпълнение на изброените в списъка договори или други надлежни доказателства, 

удостоверяващи изпълнение на описаните договори за услуги, като същите следва да 

кореспондират с данните по списъка - минимум 3 броя. 

 

 

 

 

Дата:_______________    Подпис и печат:____________ 
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Образец № 7 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

От ................................................................................................................................................ 

с БУЛСТАТ/ЕИК.................................адрес:гр./с....................................,ул............................ 

№................   Тел........................., факс..................., е-mail......................................... 

 

УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

  

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за участие в обявената от 

Вас обществена поръчка за услуга по реда на Глава осма  „а” от ЗОП – чрез публична 

покана с предмет: „Доставка на ИКТ продукти” 

 

П Р Е Д Л А Г А М Е: 

         

1.Срок на изпълнение на доставката ........................................................................ 

работни дни след поискване от Възложителя. 

         2.Декларираме съгласието си да изпълняваме доставките на посоченото от 

Възложителя място, а именно: гр. Раковски, ул. «Петър Богдан» № 48. 

         3. Декларираме, че предложените от нас отделни единични цени ще останат 

постоянни и няма да бъдат променяни по време на изпълнението на доставката, освен в 

полза на Възложителя.  

         4. Гаранционните срокове за отделните видове артикули са, както следва: 

........................................................................................................................................... 

        5. Ангажираме се през периода на гаранционните срокове да отстраняваме за своя 

сметка всички появили се при нормална експлоатация дефекти и скрити дефекти в срок от 

...............................................................................календарни дни от уведомяването от 

Възложителя. 

        6. След извършване на доставката ще представяме на Възложителя Приемателно -

предавателен протокол, съдържащ информация за доставената стока, нейното 

състояние(количество и качество), както и съответствието на доставената стока с 

уговореното количество и цена между страните. 

        7. Декларираме, че ще сключим договор в законоустановенея срок и ще изпълняваме 

договора точно през целия срок на действието му. 

         Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено и в срок доставката в пълно 

съответствие с гореописаното предложение. 

         Тази оферта е със срок на валидност ............................ календарни дни от датата, 

определена за краен срок за получаване на оферти в процедурата и ще остане обвързваща 

за нас до изтичане на този срок. До подготвяне на официален договор, тази оферта, наред с 

известието от Ваша страна за възлагане на доставката, ще формират обвързващо 

споразумение между двете страни. 

Правно обвързващ подпис:......................... 

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

Име и фамилия ............................................................... 

Подпис на упълномощеното лице .................................. 

     Длъжност .................................................... 
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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

1. ПРЕНОСИМИ КОМПЮТРИ: 

 

Минимални изисквания на възложителя Предложение  от участник 

1. Процесор  брой ядра 2 

4 

 

2. Памет 

2048MB, 1600MHz 

4096MB, 1600MHz 

3. Поддържа памет до 4GB 

8GB 

4. Твърд диск Под SATA 750GB 

SATA 750GB 

SATA 1000GB 

5.  Дисплей, inch Под  15.6" (39.62 cm) 

15.6" (39.62 cm) 

6. Дисплей, тип LED-backlit  1366x768 

 

7. Оптично устройство  DVD RW 
 

8. Безжична мрежа WLAN b/g/n 

9. Видеокарта, памет 1024MB DDR3 

10. Камера HD webcam with 1280x720 resol. 

11. Клавиатура, тип Full-sized Keyboard.  

БДС кирилизация на  

клавиатурата. 

13. Батерия 5000mAh  6-cell Li-ion battery 

14. Bluetooth  Bluetooth 4.0 
 

 

 

2. МУЛТИМЕДИЕН ПРОЕКТОР: 
 

Минимални технически изисквания на възложител Предложение  от участник 

1.  Технология LCD 

DLP 

2. Яркост (лумени) 

 

От 2200 до 3200 

 ANSI Lumens 

Над,  вкл.3200 ANSI 

 Lumens 
 

3. Контраст 17000:1 

4. Продължителност на живот на 

лампата в режим „LampSave” 

До 6500 часа 

6500-10000 часа 

Над вкл. 10000 часа  

4. Размер на екрана, inch 53" - 300"  

(134.62 - 762 cm) 

5. Коефициент на увеличение 1.1:1 

6. Звук 2W 

6. Интерфейси VGA 

VGA+HDMI 

VGA+HDMI+  

USB (Type B) + 

 RS232 (DB-9pin) 

 
 

 

 

 

 
 

Образец № 11 
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До ОУ „Христо Ботев” град Раковски 

 

Ц Е Н О В А     О Ф Е Р Т А  
 

От ................................................................................................................................................ 

с БУЛСТАТ/ЕИК.................................адрес:гр./с....................................,ул............................ 

№................   Тел........................., факс..................., е-mail......................................... 

 

УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

  

С настоящото Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената от Вас 

обществена поръчка за услуга по реда на Глава осма  „а” от ЗОП – чрез публична покана с 

предмет: „Доставка на ИКТ продукти” 

ПРЕДЛАГАМЕ: 

 

да организираме и изпълним доставката за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ ..................., съгласно 

поканата за участие в процедурата при следните обстоятелства:  

         1. Количествено - стойностна сметка 

  

№ Наименование 
Единица 

мярка 
Количество 

Единична 

цена, без 

ДДС 

Обща цена, 

без ДДС 

      

      

      

 

2. Обща стойност на доставените стоки и материали с фиксирани цени: 

.................................................................................................................................лв. без ДДС  

/цифром и словом/ 

    В общата цена се включват всички разходи по: 

- превоз на материалите и консумативите, обект на доставката; 

- инсталиране и конфигуриране и пускане в употреба; 

- обучение на персонала;  

- други разходи,  извършени от участника във връзка с изпълнението на доставката; 

Заявяваме, че сме съгласни с условията, поставени от Възложителя, и с начина на 

плащане в документацията за участие в процедурата, че се считаме обвързани от 

условията, задълженията и отговорностите, поети с направената от нас оферта и 

приложенията към нея. 

 

 

           Дата: ................................ 

Гр.……………… m                                             ///  /подпис и печат/ 


