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I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Възложителят предоставя пълен и безплатен достъп до документацията за
участие в настоящата процедура в профила на купувача
на адрес http://sop.bg/pmg-vratsa-1014/
1. Възложител – Директорът на Профилирана природо-математическа
гимназия Академик Иван Ценов, гр. Враца - публичен възложител на
обществени поръчки съгласно чл. 5, ал. 2, т. 14 ЗОП във връзка с §2, т. 43 от ДР
към ЗОП и чл. 25, ал. 1 и 29, ал. 1 ЗПУО
2. Обект на обществената поръчка: доставка, съгласно чл. 3, ал. 1, т. 2 от
ЗОП;
3. Предмет и финансиране: Обществената поръчка e с предмет: „Доставка
и
монтаж
на
оборудване
и
обзавеждане
за
нуждите
на
ППМГ „Академик Иван Ценов“, гр. Враца, разделена на пет обособени позиции,
както следва:


Обособена позиция 1: Доставка на 28 броя компютърни конфигурации


Обособена позиция 2: Изграждане на публична информационна
система с функция електронен звънец


Обособена позиция 3: Изграждане на мрежа за пренос на данни (LAN)


Обособена позиция 4: Доставка и изграждане на 11 броя системи за
интерактивни класни стаи и кабинети

Обособена позиция 5: Доставка и монтаж на обзавеждане за класни
стаи и кабинети

Средствата за финансиране на поръчката са предоставена като трансфер
от Министерство на образованието и са целеви за закупуване на оборудване на
компютърни кабинети и класни стаи в ППМГ „Академик Иван Ценов“, гр.
Враца.
4. CPV код: 30230000 - компютърно оборудване; 48810000 - информационни
системи; 32400000 – мрежи; 39100000 - мебелировка
Обособена позиция 1 - 30211400 – компютърни конфигурации;
Обособена позиция 2 - 48810000 - информационни системи;
Обособена позиция 3 - 32410000 – локална мрежа;
Обособена позиция 4 - 30211400 – компютърни конфигурации;
Обособена позиция 5 - 39100000 - мебелировка
5. Срок за изпълнение на поръчката за всички обособени позиции: не
по-късно от 40 календарни дни от датата на сключване на договор.
6. Място на изпълнение:
гр. Враца, бул. „Демокрация“ 18, сградата на ППМГ „Академик Иван Ценов“,
гр. Враца.
7. Обща максимална прогнозна стойност на поръчката: до 123 833,33 лв.
без ДДС.
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Обособена позиция 1 – до 15708,00 лв. без ДДС;
Обособена позиция 2 – до 6315,00 лв. без ДДС;
Обособена позиция 3 – до 9625.33 лв. без ДДС;
Обособена позиция 4 – до 67485,00 лв. без ДДС;
Обособена позиция 5 – до 24700.00 лв. без ДДС;
Ценовите предложения на участниците не трябва да надвишават
максималния одобрен финансов ресурс на съответната обособена позиция,
за която се подава оферта. В цената се включват всички разходи, свързани с
качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват в
техническата спецификация. Участник, предложил цена, по-висока от
допустимата, ще бъде отстранен от участие.
При допуснати в Ценовите предложения аритметични грешки при
изчисленията, водещи до промяна на предлаганата обща цена, участниците
ще бъдат отстранени от участие в процедурата.
8. Критерий за възлагане обособени позиции 1, 2, 3 и 4: „оптимално
съотношение качество/цена, което се оценява въз основа на цената или нивото
на разходите, както и на показатели, включващи качествени, екологични и/или
социални аспекти, свързани с предмета на обществената поръчка“ при
минимални или максимални допустими стойности посочени в Приложение №7Критерии за възлагане на обществената поръчка и показатели, включени в критериите

9. Плащане: Заплащането на доставената техника и обзавеждане се
извършва по банков път в български лева, както следва:
 За обособени позиции №№ 1, 2, 3 и 4 в срок до 7 /седем/ работни дни от
подписване на двустранно подписан протокол за приемане на доставката и
одобряване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ оригинална
фактура. При разлика в датите на приемо-предавателния протокол и постъпване
на фактурата при ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срокът за плащане тече от по-късната от
двете дати. По позиции №№ 1, 2, 3 и 4 не се предвиждат авансови плащания;
 За обособена позиция № 5 – по начина, посочен в проекта на договор, а
именно:
- 30% (тридесет процента от договорената цена с ДДС или 8892.00 (осем
хиляди осемстотин деветдесет и два) лева – авансово в срок до 3 (три) работни
дни от подписване на настоящия договор, представяне на издадена от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ оригинална фактура за авансово плащане и предоставяне на
гаранцията по чл. 16, ал. 1 от договора. При разлика в датите на сключване на
договора, постъпване на фактурата при ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и предоставяне на
гаранцията по чл. 16, ал. 1 от договора, срокът за плащане тече от най-късната
от трите дати.
- остатъкът до пълната договорена цена в размер на 20 748.00 (двадесет
хиляди седемстотин четиридесет и осем) лева с ДДС в срок до 3 (три) работни
дни от подписването на приемо-предавателен протокол за извършената доставка
и след получаване на издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ фактура. При разлика в
датите на приемо-предавателния протокол и постъпване на фактурата при
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срокът за плащане тече от по-късната от двете дати.
10. Избор на процедура:
С оглед общата прогнозна стойност на обществената поръчка (123 833,33 лв.
без ДДС) и обекта на същата (доставка на стоки), приложимата процедура е
публично състезание по аргумент от чл. 20, ал. 2, т. 2 във връзка с ал. 1, във
връзка с чл. 18, ал. 1, т. 12 ЗОП, която се провежда по реда на Част пета, Глава
двадесет и пета, раздели I, II и IV от ЗОП.
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Възложителят се възползва от възможността по чл. 21, ал. 6 от ЗОП,
според която може да възложи обособени позиции по реда, валиден за
индивидуалната стойност на всяка от тях, при условие че стойността на
съответната обособена позиция не надхвърля 156 464 лв. за доставки и
услуги и 1 000 000 лв. за строителство, и общата стойност на обособените
позиции, възложени по този начин, не надхвърля 20 на сто от общата
стойност на поръчката. В тези случаи независимо от остатъчната стойност
на поръчката тя се възлага по реда, приложим към общата стойност на
цялата поръчка.
С оглед така предвидената законова възможност възложителят ще
възложи Обособена позиция № 5 „Доставка и монтаж на обзавеждане за
класни стаи и кабинети с CPV код: 39100000 - мебелировка и прогнозна
стойност 24 700.00 лв. без ДДС директно чрез сключване на договор с
изпълнител съобразно индивидуалната стойност на тази обособена позиция,
която е в обхвата на приложното поли на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП (под
30000.00 лв.) Стойността на обособена позиция № 5 представлява 19,95 % от
общата стойност на поръчката. Следователно не превишава 20% от тази
стойност. Същевременно тя е под 156 464 лв.
За останалите четири обособени позиции се прилага процедура „публично
състезание“. Тяхната обща стойност е 99 133.33 лв. без ДДС или 80.05 % от
стойността на поръчката.
Прилагането на възможността, предвидена в чл. 21, ал. 6 от ЗОП се налага
поради факта, че част от обзавеждането (двойна рамка с плъзгащ механизъм и
ключалка с размери дължина/ширина/височина: 360/126/27, материал ПДЧ 18
мм, цвят - бял за интерактивен дисплей – 11 броя) следва да бъде доставено
преди съответната компютърна техника по обособени позиции № 1 и № 4, за да
може да се извърши вграждане на мониторите в рамките. Доставката на мебели
(ученически маси и столове, и учителски бюра) трябва да предшества
доставката, инсталирането и конфигурирането на компютърната техника по
обособени позиции №№ 1 и 4, както и изграждането на локалната мрежа за
пренос на данни (LAN) по обособена позиция № 3, за да се осигури възможност
на избраните за изпълнители по тези позиции да извършат дължимите от тях
дейности по монтаж и окабеляване на съответното оборудване при знание за
точното местоположение, на което ще са разположени съответните маси,
столове и бюра.
II. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА
1. Участник в процедурата 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
строителство, доставки или услуги съгласно законодателството на държавата, в
която то е установено.
2. За участие в процедурата участникът подготвя и представя оферта, която
трябва да съответства напълно на условията, съдържащи се в обявлението и в
документацията за обществената поръчка.
3. Участниците – юридически лица в процедурата се представляват от
законните си представители или от лица, специално упълномощени за участие в
процедурата, което се доказва с нотариално заверено пълномощно.
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4. Участниците – обединения следва да определят партньор, който да
представлява обединението за целите на обществената поръчка и да уговорят
солидарна отговорност на членовете на обединението при изпълнение на
обществената поръчка. Всички членове на обединението се задължават да
останат в него за периода на провеждане на процедурата за възлагане на
обществената поръчка, а в случай че обединението бъде избрано за Изпълнител
– за целия срок на изпълнение на договора. В случай че обединението не е
създадено специално за участие в настоящата обществена поръчка и/или в
основния документ за създаване на обединението не се съдържат посочените погоре клаузи, Участникът трябва да представи сключено допълнително
споразумение към договора, в което тези изисквания да са отразени.
Допълнителното споразумение следва да отговаря на изискванията за форма,
относими към основният документ за създаване на обединението. Към офертата
си тези участници следва да представят копие от документ, от който да е видно
правното основание за създаване на обединението.
5. Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо
от правната връзка между тях, по отношение критериите, свързани с
икономическото и финансовото състояние, както и за техническите и
професионални способности.
6. В процедурата за възлагане на обществена поръчка едно физическо или
юридическо лице може да участва само в едно обединение.
7. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде
подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелно оферта.
8. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в процедурата.
Съгласно чл. 101, ал. 11 от ЗОП свързани лица не могат да бъдат самостоятелни
участници в настоящата процедура. Съгласно § 2, т. 45 от допълнителните
разпоредби на ЗОП „Свързани лица“ са тези по смисъла на § 1, т. 13 и 14 от
допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни
книжа, а именно: § 1, т. 13 от ДР на ЗППЦК „Свързани лица“ са: а) лицата,
едното от които контролира другото лице или негово дъщерно дружество; б)
лицата, чиято дейност се контролира от трето лице; в) лицата, които съвместно
контролират трето лице;
г) съпрузите, роднините по права линия без
ограничения, роднините по съребрена линия до четвърта степен включително и
роднините по сватовство до четвърта степен включително. § 1, т. 14 от ДР на
ЗППЦК „Контрол“ е налице, когато едно лице: а) притежава, включително чрез
дъщерно дружество или по силата на споразумение с друго лице, над 50 на сто
от броя на гласовете в общото събрание на едно дружество или друго
юридическо лице; или б) може да определя пряко или непряко повече от
половината от членовете на управителния или контролния орган на едно
юридическо лице; или в) може по друг начин да упражнява решаващо влияние
върху вземането на решения във връзка с дейността на юридическо лице.
При подаване на офертата, липсата на свързаност с друг участник в
процедурата се декларира от участниците в ЕЕДОП, Част III, Раздел Г.
9. На основание чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален
данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици
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(ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС), дружества, регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен режим, и контролираните от тях лица не могат пряко
или косвено да участват в процедурата, включително и чрез гражданско
дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция
с преференциален данъчен режим.
При подаване на офертата, информацията относно наличието или
липсата на обстоятелства по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС се
декларира от участниците в ЕЕДОП, Част III, Раздел Г.
10. Съгласно чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за
отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) – Лице, заемало
висша публична длъжност, което в последната една година от изпълнението на
правомощията или задълженията си по служба е участвало в провеждането на
процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на
средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от
Европейския съюз на българската държава, няма право в продължение на една
година от освобождаването си от длъжност да участва или да представлява
физическо или юридическо лице в такива процедури пред институцията, в която е
заемало длъжността, или пред контролирано от нея юридическо лице. Забраната
за участие в процедури за обществени поръчки, се прилага и за юридическо лице,
в което лицето по предходното изречение е станало съдружник, притежава дялове
или е управител или член на орган на управление или контрол след
освобождаването му от длъжност.
При подаване на офертата, информацията относно наличието или
липсата на обстоятелства по чл. 69, ал. 1 и 2 от ЗПКОНПИ се декларира от
участниците в ЕЕДОП, Част III, Раздел Г.
ІІІ. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР
1. Деклариране на лично състояние и съответствие с критериите за
подбор.
1.1 При подаване на оферта участникът декларира липсата на
основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез
представяне на единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). В
него 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 кандидатът или участникът е установен, са длъжни да
предоставят информация.
1.2 В случай че при изпълнение на поръчката участникът ползва
капацитета на трети лица, последните следва да отговарят на критерия за
подбор, за доказването на който участникът се позовава на техния капацитет.
1.3 В случай че при изпълнение на поръчката участникът ще ползва
подизпълнители съответният критерий за подбор се прилага за
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подизпълнителите, съобразно вида и дела от поръчката, които те ще изпълняват.
1.4 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.
1.5 Възложителят може да изисква от участниците и кандидатите 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.
1.6 Преди сключването на договор участникът, определен за
изпълнител, следва да предостави 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.
2. Годност (правоспособност) за упражняване на професионална
дейност, включително изисквания във връзка с вписването в
професионален и търговски регистри.
Не се изискват
3. Изискване за икономическо и финансово състояние
Не се изискват
4. Технически и професионални способности
4.1. Участникът трябва да е изпълнил доставки, идентични или сходни с
предмета и обема на поръчката, в частта за съответната обособена позиция за
която участва през последните 3 години от датата на подаване на офертата.
При подаване на оферта участниците попълват съответния раздел в
ЕЕДОП - част ІV, буква В, т.1б, като се попълни списъка на доставките, които са
идентични или сходни с предмета на поръчката, в частта за съответната
обособена позиция, с посочване на стойностите, датите и получателите.
В случаите на чл.67, ал.5 и ал.6 ЗОП, документ за доказване на
съответствието с поставения критерий – Доказателства за изпълнената доставка,
под формата на протоколи, референции и др. документи, издадени от получателя
на доставката, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана
информация за доставката.
4А. Изискуемо минимално ниво:
4А.1. Общо за последните 3 години от датата на подаване на офертата,
участникът следва да е изпълнил доставка/и с предмет и обем, както следва:
- За Обособена позиция № 1: минимум 28 броя компютърни
конфигурации и/или настолни и/или преносими компютри;
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- За Обособена позиция № 2: минимум 1 изградена публична
информационна система;
- За Обособена позиция № 3: минимум 1 изградена мрежа за пренос на
данни (LAN) с параметри идентични или сходни с посочените в техническата
спецификация
- За Обособена позиция № 4: минимум 1 доставен интерактивен дисплей
със съответната за нормалното функциониране на системата силнотокова и
слаботокова инсталация за захранване на интерактивния дисплей и десктоп
компютър, инсталиране и конфигуриране на съпътстващите доставеното
оборудване софтуерни приложения за пълнофункционална работоспособност на
системата и обучение за работа с изградената система

IV.

ОСНОВАНИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ. МЕРКИ ЗА НАДЕЖДНОСТ

1. Възложителят ще отстрани от участие всеки участник, който:
1.1. е осъден 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;
1.2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за
престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета
страна;
1.3. 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 кандидата или участника, или аналогични задължения, установени с акт на
компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която
кандидатът или участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване,
отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който
не е влязъл в сила;
1.4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;
1.5. е установено, че:
а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване
липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за
подбор;
б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване
липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за
подбор;
1.6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно
решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл.
118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или чл. 13,
ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични
задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството
на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;
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1.7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.
1.8. е обявен 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, освен ако се докаже, че
участникът не е преустановил дейността си и е в състояние да изпълни
поръчката, съгласно приложимите национални правила за продължаване на
стопанската дейност в държавата, в която е установен.
1.9. който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни
друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в
документацията;
1.10. който е представил оферта, която не отговаря на:
a. предварително обявените условия на поръчката;
b. правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното
и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на
международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в
приложение № 10 към чл. 115 от ЗОП;
1.11. 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;
1.12. който е свързано лице с друг участник в процедурата;
1.13. за които са налице забранителните основания по Закона за
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в
юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и
техните действителни собственици освен ако за него не са приложими
изключенията по чл. 4 от същия закон.
1.14. са налице забранителните основания по чл. 69 от Закона за
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
(ЗПКОНПИ).

2. Основанията по т. 1.1, 1.2 и 1.7 се отнасят за лицата, които представляват
участника, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които
имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези
органи, съгласно чл. 40 от ППЗОП.
3. При подаване на оферта участникът декларира липсата на основанията за
отстраняване в част ІІІ от ЕЕДОП (обстоятелствата по т.1.1., 1.12 и 1.13 се
декларират в буква Г „Други основания за изключване, които може да бъдат
предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или
възложителя на държава членка“), като предоставя съответната информация,
изисквана от възложителя, и посочва националните бази данни, в които се
съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които
съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е
установен, са длъжни да предоставят информация.
4. Мерки за надеждност
Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и/или
посочените от възложителя в обявлението основания по чл. 55, ал. 1 от ЗОП има
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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:
4.1. 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;
4.2. е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички
вреди, настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или
нарушение;
4.3. 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.
4.4. е платил изцяло дължимото вземане по чл. 128, чл. 228, ал. 3 или чл. 245
от Кодекса на труда.
Възложителят има право да не отстрани от процедурата участник, за който
са на лице обстоятелства по чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП ако се докаже, че същият не
е преустановил дейността си и е в състояние да изпълни поръчката съгласно
приложимите национални правила за продължаване на стопанската дейност в
държавата, в която е установен.
Възложителят преценява предприетите от участника мерки, като отчита
тежестта и конкретните обстоятелства, свързани с престъплението или
нарушението.
В случай че предприетите от участника мерки са достатъчни, за да се
гарантира неговата надеждност, възложителят не го отстранява от процедурата.
Мотивите за приемане или отхвърляне на предприетите мерки за недеждност
и представените доказателства се посочват в решението за предварителен
подбор, съответно в решението за класиране или прекратяване на процедурата, в
зависимост от вида и етапа, на който се намира процедурата.
Кандидат или участник, който с влязла в сила присъда или друг акт съгласно
законодателството на държавата, в която е произнесена присъдата или е издаден
актът, е лишен от правото да участва в процедури за обществени поръчки или
концесии, няма право да използва предвидената в ал. 1 възможност за времето,
определено с присъдата или акта.
5. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)
5.1. Липсата на основанията за отстраняване и съответствието с критериите за
подбор се декларира от участника чрез представяне на ЕЕДОП в електронен вид
(еЕЕДОП) съгласно т. 10 от раздел V по-долу. В него участниците следва да
представят данни относно публичните регистри, в които се съдържа информация
за декларираните обстоятелства или за компетентния орган, който съгласно
законодателството на съответната държава е длъжен да предоставя информация
за тези обстоятелства служебно на възложителя.
5.2. Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за
доказване на съответствието си с критериите за подбор, или че ще използва
подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен еЕЕДОП.
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5.3. Участник (икономически оператор), който участва самостоятелно, но ще
ползва капацитета на едно или повече трети лица, по отношение на критериите
за подбор, представя отделен еЕЕДОП за всяко едно от третите лица. Третите
лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на
които участникът се позовава на техния капацитет и за тях не следва да са
налице основанията за отстраняване от процедурата. Участникът (икономически
оператор) попълва Раздел В „Информация относно използването на капацитета
на други субекти“ на част ІІ от ЕЕДОП. Ако полето е попълнено с „Да“ се
представя еЕЕДОП, надлежно попълнен и подписан от лицата по чл. 40, ал. 1 от
ППЗОП, за третите лица. В ЕЕДОП се посочва информацията, изисквана
съгласно раздел А и Б от част ІІ, попълва се част ІІІ „Основания за изключване“
и част ІV „Критерии за подбор“ само по отношение на ресурса, който се
предоставя за използване.
5.4. Участник (икономически оператор), който участва самостоятелно, но ще
ползва един или повече подизпълнители, представя попълнен отделен еЕЕДОП
за всеки един от подизпълнителите. Подизпълнителите трябва да отговарят на
съответните критерии за подбор съобразно вида и дела на поръчката, който ще
изпълняват, и за тях не следва да са налице основания за отстраняване от
процедурата. Участникът (икономически оператор) попълва Раздел Г
„Информация за подизпълнители, чийто капацитет икономическият оператор
няма да използва“ на част ІІ от ЕЕДОП. Ако полето е попълнено с „Да“ се
представя еЕЕДОП за всеки подизпълнител надлежно попълнен и подписан от
лицата по чл. 40, ал. 1 от ППЗОП. В ЕЕДОП се посочва информацията,
изисквана съгласно раздел А и Б от част ІІ, попълва се част ІІІ „Основания за
изключване“ и част ІV „Критерии за подбор“ съобразно вида и дела на
поръчката, който ще изпълняват.
5.5. Когато съгласно чл. 54, ал. 2 от ЗОП изискванията по т. 1.1, т. 1.2, т. 1.7
по-горе се отнасят за повече от едно лице, всички лица подписват с
квалифициран електронен подпис един и същ еЕЕДОП. Когато е налице
необходимост от защита на личните данни или при различие в обстоятелствата,
свързани с личното състояние, информацията относно изискванията по т.1.1, т.
1.2, т. 1.7 се попълва в отделен еЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата.
5.6. Участниците могат да използват ЕЕДОП, който вече е бил използван при
предходна процедура за обществена поръчка, при условията на чл. 44, ал. 2 от
ППЗОП, и при условие че потвърдят, че съдържащата се в него информация все
още е актуална.
5.7. Когато се подава повече от един еЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с
критериите за подбор, се съдържат само в еЕЕДОП, подписан с квалифициран
електронен подпис от лице, което може самостоятелно да представлява
съответния стопански субект.
5.8. При поискване от страна на възложителя, участниците са длъжни да
представят необходимата информация относно правно-организационната форма,
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под която осъществяват дейността си, както и списък на всички задължени лица
по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП, независимо от наименованието на органите, в
които участват, или длъжностите, които заемат.
5.9. Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да
представят всички или част от документите, чрез които се доказва
информацията, посочена в еЕЕДОП, когато това е необходимо за
законосъобразното провеждане на процедурата.
5.10. Преди сключването на договора за обществена поръчка, възложителят
изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави 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. Участникът, определен за изпълнител, не представя посочените
документи, когато обстоятелствата в тях са достъпни чрез публичен безплатен
регистър, посочен в попълнения от него ЕЕДОП или информацията или
достъпът до нея се предоставя от компетентен орган на Възложителя по
служебен път.

V.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ, ПРЕДСТАВЯНЕ И
ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИTE

1. Всеки участник има право да представи само една оферта.
1.1. Всеки участник в процедурата може да подаде оферта за една или повече
обособени позиции, съгласно предмета на поръчката.
1.2. В случай че участник подава оферта за повече от една обособена позиция,
в опаковката по т. 11 за всяка от позициите се представят отделно попълнен
ЕЕДОП, поотделно комплектувани Технически предложения и отделни
непрозрачни пликове с надпис "Предлагани ценови параметри", с посочване на
позицията, за която се отнасят.
2. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно
към обявените от възложителя условия.
3. Не се допуска представяне на варианти в техническото и ценовото
предложение.
4. Офертите следва да отговарят на изискванията, посочени в настоящите
указания и да бъдат оформени по приложените към документацията образци.
5. Офертата се подписва от представляващия участника или от надлежно
упълномощено/и – с нотариално заверено пълномощно лице/лица, приложено в
Техническото предложение.
6. Всички документи, свързани с офертата, трябва да бъдат на български
език или в превод на български език.
7. Всички документи, за които не са представени оригинали, трябва да са
заверени (когато са фотокопия) с гриф „Вярно с оригинала” и подпис на лицето,
представляващо участника.
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8. Всички разходи по подготовката и представянето на офертата са за сметка
на участниците. Възложителят не носи отговорност за извършените от участника
разходи по подготовка на офертата, в случай че участникът не бъде класиран или
в случай на прекратяване на процедурата.
9. Подаването на офертата задължава участниците да приемат напълно
всички изисквания и условия, посочени в тази документация при спазване на
ЗОП и другите нормативни актове, свързани с изпълнението на предмета на
поръчката. Поставянето на различни от тези условия и изисквания от страна на
участника може да доведе до отстраняването му.
10. Офертата се представя в писмен вид, на хартиен носител с изключение на
еЕЕДОП.
10.1 Съгласно чл. 67, ал. 4 от ЗОП във връзка с § 29, т. 5, б. „а“ от ПЗР на
ЗОП, считано от 1 април 2018 г. Единният европейски документ за обществени
поръчки се представя задължително в електронен вид (еЕЕДОП).
10.2 В документацията на процедурата Приложение № 3 е образец на
еЕЕДОП създаден с програма за текстообработка, който участниците следва да
попълнят.
10.3 При изготвяне на офертата си участникът следва да изтегли от профила
на купувача на Възложителя Приложение № 3 и да попълни необходимите данни
в него относно основанията за отстраняване от процедурата и посочените
критерии за подбор, след което файла трябва да се подпише с квалифициран
електронен подпис от съответните лица съгласно чл. 54, ал. 2 от ЗОП.
10.4 Подписаният с електронен/електронни подпис/и еЕЕДОП се представя
от участника на подходящ оптичен носител в опаковката с офертата.
11. В запечатана непрозрачна опаковка, участникът следва да представи
следните документи и образци:
11.1. Оптичен носител с Единен европейски документ за обществени
поръчки в електронен вид за участника (надписан с наименованието на
участника) или декларация, с която се потвърждава актуалността на
данните и автентичността на подписите в публикувания ЕЕДОП, и е
посочен адрес, на който е осигурен достъп до документа в съответствие с
изискванията на закона и условията на възложителя.
* еЕЕДОП се представя за всеки от участниците в обединението, което не
е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще
бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката, когато е приложимо.
ВАЖНО: В случай че участник подава оферта за повече от една обособена
позиция, в опаковката по т. 11 за всяка от позициите се представя отделен
ЕЕДОП.
11.2. Документи за доказване на предприети мерки за надеждност (когато е
приложимо).
11.3. Копие от документ, от който да е видно правното основание за
създаване на обединението, правата и задълженията на участниците в
обединението, разпределението на отговорността между членовете на
обединението и дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението
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(когато е приложимо).
11.4. Техническо предложение в съответствие с техническата
спецификация и изискванията на възложителя (изготвя се по образец –
Приложение № 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5), с приложени документи и попълнена
Техническа спецификация, Приложение № 1, за съответната обособена
позиция. Техническото предложение следва да съдържа декларация за съгласие с
клаузите на приложения проект на договор, декларация за срока на валидност на
офертата и декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията,
свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на
заетостта и условията на труд.
Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията,
свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на
заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и
относими към строителството, предмет на поръчката, както следва:
 Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки: Национална
агенция по приходите, информационен телефон на НАП - 0700 18 700;
интернет адрес: www.nap.bg;
 Относно задълженията, опазване на околната среда: Министерство на
околната среда и водите: Информационен център на МОСВ: работи с
посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч. на адрес: гр. София 1000, бул.
"Княгиня Мария Луиза" № 22, телефон: 02/ 940 6237; интернет адрес:
www.moew.government.bg
 Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд:
Министерство на труда и социалната политика: интернет адрес:
http://www.mlsp.government.bg, София 1051, ул. Триадица №2, телефон: 02/8119
443.
В случай, че офертата се подава от лице, което не е законният представител
на участника, към техническото предложение следва да е представено
нотариално заверено пълномощно специално за участие в процедурата.
ВАЖНО: В случай че участник подава оферта за повече от една обособена
позиция, за всяка от позициите се представя поотделно комплектувано
Техническо предложение.
11.5. Ценово предложение (изготвя се по образец - Приложение № 5.1, 5.2,
5.3, 5.4, 5.5), което се поставя в запечатан непрозрачен плик с надпис
"Предлагани ценови параметри" и името на участникът в процедурата.
Забележка: Участникът следва да се придържа към посочените
максимално допустими стойност и да не оферира по-високи от
предвидените, в противен случаи същият ще бъде отстранен от участие.
ВАЖНО: В случай че участник подава оферта за повече от една обособена
позиция, в опаковката по т. 11 за всяка от позициите се представя отделен
непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови параметри" и се посочва
позицията, за която се отнася.
11.6. Опис на представените документи.
12. Подаване на офертата
Участниците или упълномощени представители - лично или чрез пощенска
или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, представят
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документите по т. 11 в запечатана непрозрачна опаковка в канцеларията на
ППМГ „Академик Иван Ценов“, гр. Враца на адрес гр. Враца, бул. „Демокрация“
18, ет. 2 с обозначен върху нея следния надпис:
ППМГ „Академик Иван Ценов“, гр. Враца
гр. Враца, бул. „Демокрация“ 18
ОФЕРТА за участие в публично състезание за възлагане на обществена поръчка
с предмет: „Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за нуждите на
ППМГ „Академик Иван Ценов“, гр. Враца“, по обособена/и позиция/и
№……
и следната информация:
наименование на участника, включително участниците в обединение (когато е
приложимо), адрес за кореспонденция, телефон, факс (по възможност) и
електронен адрес.
*ВАЖНО:
В случай че офертата се подава от упълномощено лице, то същото
следва да представи в канцеларията на ППМГ „Академик Иван Ценов“, гр.
Враца оригинал или заверено копие на пълномощно от представляващия
участника.
13. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер,
датата и часа на получаването, като посочените данни се записват във входящ
регистър, за което на приносителя се издава документ.
14. Възложителят не приема за участие в процедурата оферти, които са
представени след изтичане на крайния срок за получаване или са в незапечатана
опаковка или в опаковка с нарушена цялост.
15. В случаи че към момента на изтичане на крайния срок за получаване на
оферти пред мястото, определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица,
те се включват в списък, който се подписва от представител на възложителя и от
присъстващите лица. Офертите на лицата от списъка се завеждат в регистъра по
т. 13.
16. Ако участникът изпрати офертата чрез препоръчана поща или куриерска
служба, разходите за тях са за сметка на участника. Рискът от забава или
загубване на офертата е за сметка на участника.
17. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник може да
промени, да допълни или да оттегли офертата си..
18. Офертите следва да бъдат валидни за срок не по-малък от 4 (четири) месеца,
считано от крайния срок за получаване на офертите, посочен в обявлението за
процедурата.
19. Лицата могат писмено да поискат от възложителя разяснения по условията
на обществената поръчка до 5 дни преди изтичане на срока за получаване на
офертите. Разясненията се публикуват в профила на купувача на Възложителя в
срок до 3 дни от получаване на искането. В разяснението не се посочва лицето,
направило запитването.
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20. Възложителят може, по собствена инициатива или по искане на
заинтересовано лице да направи промени в обявлението и/или документацията
на обществената поръчка, по реда на чл. 179 от ЗОП.

VI.

РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ
НА ОФЕРТИТЕ

1. При промяна в датата, часа или мястото за отваряне на заявленията за участие
или на офертите кандидатите или участниците се уведомяват чрез профила на
купувача най-малко 48 часа преди новоопределения час.
2. Отварянето на получените оферти е публично и протича по реда на чл. 54, ал.
от 3 до 5 от ППЗОП, като на него могат да присъстват участниците в
процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на
средствата за масово осведомяване.
3. Комисията разглежда документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие
с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от
възложителя, и съставя протокол.
4. Когато установи липса, непълнота или несъответствие на информацията,
включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с
изискванията към личното състояние или критериите за подбор, комисията ги
посочва в протокола и го изпраща на всички участници в деня на публикуването
му в профила на купувача.
5. Участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие или
липса на информация, в срок до 5 работни дни от получаването на протокола
могат да представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които
съдържат
променена
и/или
допълнена
информация.
Допълнително
предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са
настъпили след крайния срок за получаване на оферти или заявления за участие.
6. Участникът има право да замени подизпълнител или трето лице, когато е
установено, че подизпълнителят или третото лице не отговарят на условията на
възложителя, когато това не води до промяна на техническото предложение.
7. Когато промените се отнасят до обстоятелства, различни от посочените по чл.
54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП, новият ЕЕДОП може да бъде
подписан от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват
кандидата или участника.
8. След изтичане на срока по т. 5 комисията пристъпва към разглеждане на
допълнително представените документи относно съответствието на участниците
с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.
9. Комисията не разглежда техническите предложения на участниците, за които
е установено, че не отговарят на изискванията за лично състояние и на
критериите за подбор.
10. Комисията разглежда допуснатите оферти и проверява за тяхното
съответствие с предварително обявените условия.
11. При извършването на предварителния подбор и на всеки етап от процедурата
комисията може при необходимост да иска разяснения за данни, заявени от
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кандидатите и участниците, и/или да проверява заявените данни, включително
чрез изискване на информация от други органи и лица.
12. Ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на
изискванията на възложителя, не се отваря.
13. Не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите
предложения комисията обявява чрез съобщение в профила на купувача датата,
часа и мястото на отварянето. При отварянето на ценовите оферти може да
присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители,
както и представители на средствата за масово осведомяване.
14. Комисията оценява допуснатите оферти и определя икономически найизгодната оферта при критерий за възлагане “оптимално съотношение
качество/цена, което се оценява въз основа на цената или нивото на разходите,
както и на показатели, включващи качествени, екологични и/или социални
аспекти, свързани с предмета на обществената поръчка.“, съобразно утвърдената
методика за оценка.
15. Назначената от възложителя комисия съставя доклад за извършване на
подбора на участниците, разглеждането, оценката и класирането на офертите,
който се утвърждава от възложителя.
16. В 10-дневен срок от получаването на доклада възложителят го утвърждава
или го връща на комисията с писмени указания.
VII. ОБЯВЯВАНЕ НА РЕШЕНИЕТО НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР
1. В 10-дневен срок от утвърждаване на доклада възложителят издава решение
за определяне на изпълнител за всяка обособена позиция или за прекратяване на
процедурата.
2. Възложителят изпраща решението на участниците на адрес, посочен от тях, в
3-дневен срок от издаването му, като в него се посочва връзката към
електронната преписка в профила на купувача, където са публикувани
протоколите и доклада на комисията. В същия ден възложителят публикува в
профила на купувача решението заедно с протоколите и доклада от работата на
комисията.
3. Когато решението не е получено от участник, възложителят публикува
съобщение до него в профила на купувача. Решението се смята за връчено от
датата на публикуване на съобщението.
4. Възложителят прекратява процедурата за възлагане на обществената поръчка
по реда и при условията, посочени в чл. 110, ал. 1 от ЗОП. Възложителят може
да прекрати процедурата и при условията на чл. 110, ал. 2 от ЗОП.
5. Сключване на договор
5.1. Възложителят сключва договор за изпълнение на обществената
поръчката (съгласно Приложение № 2) с участникът/ците, определен/и за
изпълнител/и, съгл. условията на чл. 112, ал. 1 от ЗОП.
5.2. Възложителят сключва договора/ите в едномесечен срок след влизане в
сила на решението за определяне на Изпълнител/и или на определението, с което
е допуснато предварително изпълнение на това решение, но не преди изтичане
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на 14-дневен срок от уведомяването на заинтересованите участници за
решението за определяне на изпълнител.
VIII.ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР
1. Участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение на
договор в размер на 3% (три процента) от стойността му.
2. Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми:
2.1. Парична сума – внася се по сметка на ППМГ „Академик Иван Ценов“, гр.
Враца в Банка ДСК ЕАД, BIC: STSABGSF, IBAN: BG13STSA93003113630501,
като в нареждането за плащане задължително следва да бъде записано:
“Гаранция за изпълнение на договор с предмет: „Доставка и монтаж на
оборудване и обзавеждане за нуждите на ППМГ „Академик Иван Ценов“, гр.
Враца“, по обособена позиция №…….”
Документът, удостоверяващ платената гаранция за изпълнение в парична сума,
следва да бъде заверен с оригинален подпис и печат от съответната банка. В
случай че участникът е превел парите по електронен път (електронно
банкиране), той следва да завери съответния документ със саморъчен подпис.
2.2. Банкова гаранция – безусловна и неотменима банкова гаранция в полза
на ППМГ „Академик Иван Ценов“, гр. Враца, със срок на валидност 30
календарни дни след изтичане на гаранционния срок на доставената техника или
обзавеждане. Към документацията за участие е приложен примерен образец –
Приложение № 6. Участниците могат да се възползват и от образците на
банката-издател на гаранцията при условие, че същата съдържа необходимите
реквизити, съгласно приложения образец на възложителя.
2.3. Застраховка, която обезпечава изпълнението, чрез покритие на
отговорността на изпълнителя. Възложителят следва да бъде посочен като трето
ползващо се лице по тази застраховка. Застраховката не може да бъде
използвана за обезпечение на отговорността на изпълнителя по друг договор.
Текстът на застраховката се съгласува предварително с Възложителя.
Застраховката следва да е със срок на валидност 30 календарни дни, след
изтичане на гаранционния срок на доставената техника или обзавеждане.
3. Гаранцията под формата на парична сума или банкова гаранция може да се
предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант.
4. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице,
всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция,
съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.
5. Разходите по откриването и поддържането на банковите гаранции са за
сметка на изпълнителя. Изпълнителят трябва 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.
6. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за
изпълнение се уреждат в договора.
7. Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение без да дължи лихви за
периода, през който средствата законно са престояли при него.
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IX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ
1. От датата на подаване на офертата заинтересованото лице придобива статут
на участник в процедурата.
2. Комуникацията и действията на възложителя и заинтересованите
лица/участници, свързани с настоящата процедура, са в писмен вид.
3. Участникът може да представя своите писма, искания за разяснения и
уведомления чрез препоръчано писмо с обратна разписка, по факс или по
електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и
електронния подпис.
4. Подаването на оферта за участие означава, че участникът:
а) познава и приема всички условия в документацията;
б) приема клаузите на проекта на договор за изпълнение на обществената
поръчка;
в) е извършил съответните проучвания, анализи и запознаване с предмета на
поръчката, необходими за изработване на офертата.
5. Участниците са длъжни да уведомят писмено възложителя в 3-дневен срок от
настъпване на обстоятелство по чл. 54, ал. 1, чл. 55, ал. 1, т. 1 и чл. 101, ал. 11 от
ЗОП.
6. Възложителят на обществената поръчка е длъжен да уведомява участниците
за всяко свое решение, имащо отношение към неговото участие в процедурата,
като публикува в Профила на купувача http://sop.bg/pmg-vraca-1014/ всяка
информация по закон, имаща отношение към поръчката.
7. За въпроси, свързани с провеждането на процедурата и подготовката на
офертите от участниците, които не са разгледани в документацията, се прилагат
разпоредбите на ЗОП и ППЗОП.
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