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1. Възложител, вид и обект на поръчката: 

1.1. Възложител на обществената поръчка e: Директора на Регионална здравна инспекция 

– Хасково с адрес: гр. Хасково, ул. „П. Евтимий“ № 2. 

2. Предметът на поръчката е: „Доставка, монтаж, внедряване, начално изпитване, 

поддръжка и сервизно обслужване, и гаранционна поддръжка за срок от 24 

месеца на интегрирана облачна система за следене и наблюдение на телесна 

температура на влизащите на територията на Република България, през ГКПП 

„Капитан Андреево“ и ГКПП „Капитан Петко войвода“. 

2.1.Видът на поръчката е пряко договаряне по  чл.182, ал.1, т.1 от ЗОП 

2.2.Обект на обществената поръчка е доставки на стоки по смисъла на чл.3, ал.1, т.2 от 

ЗОП. 

3. Кодове по Общия терминологичен речник (CPV-2008) 

32323500-8 „Система за видеонаблюдение“ 

4. Място и срок на изпълнение на поръчката: 

4.1. Мястото на изпълнение на поръчката е: Гранични контролно-пропускателни пунктове 

„Капитан Андреево“ и „Капитан Петко войвода“. 

5.Срокове на изпълнение на поръчката: 

5.1.Срокът на изпълнение на обществената поръчка е до 23.04.2020г. 

6.Прогнозна стойност, начин и срокове на плащане: 

6.1. Максималната стойност на обществената поръчка не може да надвишава 103 208,33 

лв. (сто и три хиляди двеста и осем лева и тридесет и три стотинки)  без вкл. ДДС. 

7. Източник на финансиране:  

7.1. Финансирането по настоящата обществена поръчка ще бъде осигурено от 

Министерство на здравеопазването, чрез корекция по бюджета за 2020 г. на РЗИ-Хасково 

за предоставяне на капиталови разходи по § 52-00 „Придобиване на дълготрайни 

материални активи“ §§ „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ по 

Бюджетна програма “Осигуряване на медицинска помощ на специфични групи от 

населението, съгласно Заповед № РД-03-11/16.03.2020г. на Министъра на 

здравеопазването.  

8. Начин на разплащане: 

8.1.Възложителят ще извърши плащането по настоящата обществена поръчка срок до 30 

(тридесет) дни след подписан двустранно приемо-предавателен протокол за 

доставка на оборудването и въвеждането му в експлоатация, фактура издадена от 

Изпълнителя и подписана от Възложителя или упълномощено от него лице, съдържаща 

всички законови реквизити, в лева, по посочена от Изпълнителя банкова сметка. 

9.Техническа спецификация: 

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ - Приложение № 1 

 

I.  Предмет на поръчката: „Доставка, монтаж, внедряванеи гаранционна поддръжка 

за срок от 24 месеца на интегрирана облачна система за следене и наблюдение на 

телесна температурана влизащите на територията на Р. България, през ГКПП Капитан 

Андреево и ГКПП Капитан Петко войвода“. 

II.  Обект на поръчката: „доставки“ по смисъла на чл.3, ал.1, т.2 от ЗОП, с код по 

CVP: 32323500-8 „Система за видеонаблюдение“.  

III.  Кратко описание на поръчката: Предметът  на настоящата поръчка  включва 

изпълнението на  дейности по доставка, монтаж и инсталация на 17 /седемнадесет/ броя 

термокамери за измерване на телесната температура, монитор за наблюдение, 

изграждане на свързаността между камерите и монитора, осигуряване на необходим 

софтуер, чрез който ще се осъществява видеонаблюдението и сигнализацията за 

промяната на телесната температура на преминаващите през ГКПП „Капитан Андреево“ и 

ГКПП „Капитан Петко войвода“, поддръжка и сервизно обслужване на предоставеното 

оборудване и софтуер по схемата 24/7/365 за 24 месеца. 

IV.  Технически и функционални характеристики: 

1. Основни функционални изисквания за технологията за термично 

изображение:  
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 Софтуерното решение и камерите следва да осигуряват технология за термично 

изображение, чрез безконтактна процедура за изображения, която да предоставя 

възможност да се види топлинното излъчване от предмет или тяло;  

 Термичната технологията за изображения трябва да улавя и показва 

разпределението на температурата по обекти, повърхности и предмети; 

 Решението следва да е базирано на термичната технология, което да осигурява и 

проследява топлинното излъчване на обекта на база електромагнитно излъчване, 

излъчвано от тялото въз основа на неговата температура. За целта камерите следва 

да са термографски и да показват информация за интензивността на топлината в 

изкуствени цветове (например синьо = по-хладно, червено = по-топло). По 

отношение на броя пиксели, разделителната способност да е значително по-ниска 

от тази за камерите, заснемащи видим спектрален обхват. 

2. Доставка, монтаж и инсталация на термокамери, които: 

 да поддържат наблюдение на температурни събития и термично покритие при 

отклонение на пределните стойностиот 37,2° до 41° на температурни граници да се 

генерират автоматични аларми; 

 да поддържат измерване на температурния диапазон на обектите в минимум до 20 

различни дефинирани зони в термалното изображение; 

 да поддържат работоспособност в температурния диапазон минимум от - 40° до 

+550 ° C; 

 да поддържат в един кадър едновременно 20 обекта, които нарушават алармата 

(т.е. са с по-висока температура от зададената) и да се вдигне нотификация 

звукова и/или светлинна; 

 да улавят всички субекти в кадъра и да вдигне нотификация, не само за субекта с 

най-голямо отклонение; 

 да поддържат термична двойна камера с термично наслагване за локализиране на 

така наречените горещи точки във визуалното изображение; 

 камерите следва да поддържат и да използват стандартна съвместимост на Power-

over-Ethernet (PoE); 

 да визуализират температурни вариации, до 0,05° C; 

 да поддържат с оптични сензори за изображение и термичното изображение в един 

прозорец; 

 да са с възможност за едновременно изображение в един екран от визуалната и от 

термокамерите, 

при следните минимални технически параметри: 

№ Техническитепараметринатермокамерите(минималниизисквания) 

1 Микропроцесор - i.MX 6 DualCoreincl. GPU (1 GB RAM, 512 MB Flash) 

2 H.264 Hardware-Codec (bandwidthlimitationavailable; outputimageformatupto 

QXGA) 

3 Клас на защита: минимум IP66 and IK06; withsecond 6MP sensormodule: IK04 

with B036 to B237, IK06 with B016 

4 Температура на околната среда (обхват, вкл. Съхранение) -40 to 60°C/-40 to 

140°F (coldbootfrom -30°C/-22°F) 

5 Вътрешна памет за съхранение DVR (минимум 4 GB microSD) 

6 Микрофон/говорител 

7 16bit/16kHz HD widebandaudio (Opuscodec) 

8 Passiveinfraredsensor (PIR) 

9 Температурен сензор 

10 Шоков Детектор  

11 Консумирана мощност (обикновено при 20 ° C / 68 ° F) 

Максимум 9 W (10 W възможност в краткосрочен план) 

12 Интерфейс за свързване: Ethernet 100BaseT/MxBus/USB 

13 Интерфейс RS232 

14 Размери (височина х ширина х дълбочина) – максимални размери 210 x 158 x 

207 mm 
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15 Тегло: максимум 1,320 g 

16 MTBF > 80,000 часа 

17 Поддръжка минимум на следните протоколи: IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, FTP, 

FTPS, RTP, RTSP, UDP, SNMP, SMTP, DHCP (clientandserver), NTP 

(clientandserver), SIP (clientandserver) G.711 (PCMA and PCMU) and G.722 

18 Гаранционна поддръжка – минимум 24 месеца 

19 Поддръжка на видео кодеци – минимум MxPEG/MJPEG/H.264 

20 Multistreaming 

21 Multicast поток чрез RTSP 

22 Макс. формат на изображението (двойно изображение от двата сензора) 

Минимум: 2x 6MP (6144 x 2048) 

23 Възможност за измерване на температура на 2x2 пиксела в 

център на изображението (термично петно) 

24 Възможност за задействане на събитие за температури над или под граница 

между -40 до 550 ° C / -40 до 1022 ° F 

25 Цифрово увеличение и панорама 

26 ONVIF съвместимост 

27 Интеграция на протокол Genetec 

28 Програмируеми зони на експозиция 

29 Запис на моментна снимка (изображения преди / след аларма) 

30 Непрекъснат запис с аудио 

31 Запис на събития с аудио 

32 Възможност за гъвкава логика на събитията, контролирана във времето 

33 Възможност за създаване на седмични графици за записи и действия 

34 Възможност за прехвърляне на видео и изображения на събитията чрез FTP и 

имейл 

35 Възможност за възпроизвеждане на видео и QuadView чрез уеб браузър 

36 Възможност за двупосочен аудио сигнал през браузер 

37 Възможност за анимирани лога на изображението 

38 Master/Slave функционалности 

39 Създаване на график и зона на поверителност 

40 Възможност за създаване на персонализирани гласови съобщения 

41 Опция за VoIP телефония (аудио, сигнал) 

42 Възможност за дистанционно известие за аларма (мрежово съобщение) 

43 Интерфейс за програмиране (HTTP-API) 

44 Възможност за изпращане и получаване на Mx Съобщения 

 

3. Изграждане на свързаност на системата на локално ниво. 

4. Инсталация на необходимия софтуер, чрез който ще се осъществява 

видеонаблюдението и сигнализацията за промяната на телесната температура на 

преминаващите; 

5. Поддръжка от минимум 24 месеца на решението и сервизно обслужване на 

предоставеното оборудване и софтуер за срока. 

5.1. Срок на гаранционната поддръжка на доставеното оборудване: мин. 24 

месеца; 

5.2. Срок на техническата поддръжка на софтуерното решение: 24 месеца. 

Важно! За срок от 24 месеца, трябва да се осигури възможност за техническа поддръжка 

по схемата 24x7x365 – с налична система Help Desk (система за регистриране на 

инциденти и управление на поддръжката), работеща TroubleTicket (система за 

автоматични нотификации при регистриране, актуализиране, ескалация и решаване на 

инциденти) система, както и електронна поща на която се приемат уведомления от 

Възложителя за повреди, прекъсвания и други форми на неизправност на решението. Help 
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Desk системата трябва да позволява регистриране на заявки за инциденти по телефон и 

e-mail достъпен за оторизирани представители на Възложителя. 

6. Участникът да е внедрил и да прилага в дейността си система за управление на 

интегрирани електронни далекосъобщителни услуги, информационни и комуникационни 

технологични решения, по стандарт EN ISO 27001:20XX или еквивалент, за което да има 

издаден валиден сертификат с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката. 

7. Предлаганото оборудване за изграждане на системата да бъде ново и 

неупотребявано, отговарящо на техническите стандарти и изисквания.  

8. Крайният срок на изпълнение на всички дейности по договора трябва да приключат в срок 

до 23.04.2020 г. 

9. Към дата на съставяне на приемателно–предавателен протокол за извършената 

доставка, Изпълнителят трябва да предаде на Възложителя пълен комплект от 

придружаващата техническа и др. документация, гаранционни карти и аксесоари в т.ч.: 

на хартиен или електронен носител съпътстващата техническа документация за 

доставената техника, както и електронен носител с информация за партидните номера, 

марките и моделите на техниката. 

 

Д-р Соня Димитрова 

Директор на РЗИ – Хасково 

 

10. Условия за участие в процедурата:  

10.1. Участник в процедурата: 

Участник в процедура за възлагане на обществена поръчка може да бъде всяко българско 

или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, или клон 

на чуждестранно лице при условие, че може самостоятелно да подава заявления за 

участие или оферти и да сключва договори съгласно законодателството на държавата, в 

която е установен, отговарящи на условията предвидени в Закона за обществените 

поръчки и настоящата документация. Участник в процедурата за възлагане на 

обществена поръчка не може да бъде отстранен на основание на неговия статут или 

правноорганизационната му форма, когато той или участниците в обединението имат 

право да представят съответната услуга, в държавата членка, в която са установени. 

Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура. 

В случай, че участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно 

юридическо лице, участникът представя копие от документ за създаване на 

обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена 

поръчка: 

- Правата и задълженията на участниците в обединението; 

- Разпределението на отговорността между членовете на обединението; 

- Дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. 

Документът за създаване на обединение, следва да съдържа информация за: 

- Определяне на партньор, който да представлява обединението за целите на 

обществената поръчка; 

- Уговаряне на солидарна отговорност, когато такава не е предвидена съгласно 

приложимото законодателство. 

В случай, че участникът участва като обединение, което не е регистрирано като 

самостоятелно юридическо лице съответствието с критериите за подбор се доказва от 

обединението участника, 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. 

1.3. Подизпълнители. 

Участникът е длъжен да заяви дали за изпълнение на поръчката ще ползва 

подизпълнители. Участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от 

поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да ползват такива. В този случай те 

трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения. 
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Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно 

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

отстраняване от процедурата. 

Изпълнителите сключват договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в 

офертата. 

Ще бъде изискана замяна на подизпълнител, който не отговаря на съответните критерии 

за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълнява, или за него са 

налице основания за отстраняване от процедурата. 

Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са 

включени в предмета на договора за подизпълнение. 

Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за 

изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя. 

След сключване на договора и най-късно преди започване на изпълнението му, 

изпълнителят уведомява възложителя за името, данните за контакт и представителите на 

подизпълнителите, посочени в офертата. Изпълнителят уведомява възложителя за 

всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката. 

Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за 

обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са 

изпълнени едновременно следните условия: 

- за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата; 

- Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, 

които са включени в предмета на договора за подизпълнение.  

При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на възложителя 

копие на договора с новия подизпълнител заедно с всички документи, които доказват 

изпълнението на условията по чл. 66, ал. 14 от ЗОП, в срок до три дни от неговото 

сключване.  

Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са 

включени в предмета на договора за подизпълнение. Не е нарушение на забраната по чл. 

66, ал. 5 от ЗОП доставката на стоки, материали или оборудване, необходими за 

изпълнението на обществената поръчка, когато такава доставка не включва монтаж, 

както и сключването на договори за услуги, които не са част от договора за обществената 

поръчка, съответно от договора за подизпълнение.  

Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде 

предадена като отделен обект на изпълнителя или на възложителя, възложителят 

заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя. В този случай разплащанията 

се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до възложителя 

чрез изпълнителя, който е длъжен да го предостави на възложителя в 15-дневен срок от 

получаването му. Към искането изпълнителят предоставя становище, от което да е видно 

дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. Възложителят има право да 

откаже плащане, когато искането за заплащане е оспорено, до момента на отстраняване 

на причината за отказа.  

2. Представителство:  

Участниците – Юридически лица се представляват от законните си представители или от 

лица, упълномощени за участие в процедурата, което се доказва с пълномощно.  

Участниците Физически лица извършват действията лично или чрез лице, упълномощено 

за участие в процедурата, което се доказва с пълномощно. 

11.Основания за отстраняване на участници: 

11.1. Не се допуска до участие в процедурата и се отстранява участник, за когото е 

налице някое от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 от ЗОП:  

1. е осъден с влязла в сила присъда 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;  

2. е осъден с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга 

държава членка или трета страна;  

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 
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аналогични задължения съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът 

или участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган.  

4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5;  

5. е установено, че:  

а) е представил документ с невярно съдържание, с който се доказва декларираната липса 

на основания за отстраняване или декларираното изпълнение 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; 

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;  

12. При подписването на договора определеният за изпълнител представя следните 

документи: 

Документите  по чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, удостоверяващи липсата на основанията за 

отстраняване от процедурата, а именно:  

1.1. Не се допуска до участие в процедурата и се отстранява участник, за когото е налице 

някое от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 от ЗОП, както следва:  

1.1.1. е осъден с влязла в сила присъда 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;  

1.1.2. е осъден с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в 

друга държава членка или трета страна;  

1.1.3. 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 съгласно законодателството на държавата, в 

която кандидатът или участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на 

компетентен орган.  

1.1.4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5;  

1.1.5. е установено, че:  

а) е представил документ с невярно съдържание, с който се доказва декларираната липса 

на основания за отстраняване или декларираното изпълнение 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; 

1.1.6. 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;  

1.2. Документи, установяващи съответствието с поставените критерии за подбор, 

включително за третите лица и подизпълнителите, ако има такива, а именно: Внедрена и 

приложена в дейността му система за управление на интегрирани електронни 

далекосъобщителни услуги, информационни и комуникационни технологични решения, по 

стандарт EN ISO 27001:20XX или еквивалент, за което да има издаден валиден 

сертификат с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката. 

1.3. Декларация за липсата на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП, а именно: е 

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

Основанията по чл.54, ал.1, т.7 от ЗОП се отнасят за лицата, които представляват 

участника или кандидата и за членовете на неговите управителни и надзорни органи 

съгласно регистъра, в който е вписан участникът или кандидатът, ако има такъв, или 

документите, удостоверяващи правосубектността му. Когато в състава на тези органи 

участва юридическо лице, основанията се отнасят за физическите лица, които го 
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представляват съгласно регистъра, в който е вписано юридическото лице, ако има такъв, 

или документите, удостоверяващи правосубектността му.  

13. В случаите по чл. 54, ал. 2 от ЗОП, когато кандидатът или участникът, или 

юридическо лице в състава на негов контролен или управителен орган се представлява от 

физическо лице по пълномощие, основанията по ал. 1, т. 1, 2 и 7 се отнасят и за това 

физическо лице.  

Точка 3 не се прилага, когато размерът на неплатените дължими данъци или 

социалноосигурителни вноски е до 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за 

последната приключена финансова година, но не повече от 50 000 лв.  

14. Участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 има право да представи 

доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки 

наличието на съответното основание за отстраняване. За тази цел кандидатът или 

участникът може да докаже, че:  

1. е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3, включително начислените лихви и/или 

глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени;  

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;  

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. е платил изцяло дължимото вземане по чл. 128, чл. 228, ал. 3 или чл. 245 от Кодекса 

на труда.  

Възложителят преценява предприетите от кандидата или участника мерки, като отчита 

тежестта и конкретните обстоятелства, свързани с престьплението или нарушението.  

В случай че предприетите от кандидата или участника мерки са достатъчни, за да се 

гарантира неговата надеждност, възложителят не го отстранява от участие в поръчката.  

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 чл. 56, ал. 1 от ЗОП възможност за времето, 

определено с присъдата или акта. 

15. Отстранява се от процедурата участник, за когото са налице основанията по 

чл. 54, ал. 1 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата, като се 

прилага и когато участник в процедурата е обединение от физически и/или 

юридически лица и за член на обединението е налице някое от основанията за 

отстраняване.  

16. Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане на следните срокове:  

1. пет години от влизането в сила на присъдата – по отношение на обстоятелства по чл. 

54, ал. 1, т. 1 и 2, освен ако в присъдата е посочен друг срок на наказанието;  

2..) три години от датата на:  

а) влизането в сила на решението на възложителя, с което кандидатът или участникът е 

отстранен за наличие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 5, буква "а";  

б) влизането в сила на акт на компетентен орган, с който е установено наличието на 

обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 6 и чл. 55, ал. 1, т. 2 и 3, освен ако в акта е посочен 

друг срок;  

в) влизането в сила на съдебно решение или на друг документ, с който се доказва 

наличието на обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 4.  

*Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на 

поръчката, изискванията по 54 от ЗОП се прилагат и за подизпълнителите. Когато 

участникът в процедурата е обединение, горните изисквания се прилагат по отношение на 

всеки член на обединението.  

17. Лицата по чл. 54, ал. 2 от ЗОП са, както следва:  

1. при събирателно дружество – лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския 

закон;  

2. при командитно дружество – неограничено отговорните съдружници по чл. 105 от 

Търговския закон;  
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3. при дружество с ограничена отговорност – лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския 

закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност – лицата по чл. 147, ал. 1 от 

Търговския закон;  

4. при акционерно дружество – лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 244, ал. 1 от 

Търговския закон;  

5. при командитно дружество с акции – лицата по чл. 256 от Търговския закон;  

6. при едноличен търговец – физическото лице – търговец  

7. при клон на чуждестранно лице – лицето, което управлява и представлява клона или 

има аналогични права съгласно законодателството на държавата, в която клонът е 

регистриран;  

8. при кооперациите – лицата по чл. 20, ал. 1 и чл. 27, ал. 1 от Закона за кооперациите;  

9. при сдружения - членовете на управителния съвет по чл. 30, ал. 1 от Закона за 

юридическите лица с нестопанска цел или управителя, в случаите по чл. 30, ал. 3 от 

Закона за юридическите лица с нестопанска цел;  

10. при фондациите – лицата по чл. 35, ал. 1 от Закона за юридическите лица с 

нестопанска цел;  

11. в случаите по т. 1 - 7 – и прокуристите, когато има такива;  

12. за чуждестранните лица – лицата, които представляват, управляват и контролират 

кандидата или участника съгласно законодателството на държавата, в която са 

установени. 

В случаите по т. 11 и 12, когато лицето има повече от един прокурист декларацията се 

подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на 

Република България, съответно територията на държавата, в която се провежда 

процедурата при възложител по чл. 5, ал. 2, т. 15 от ЗОП. 

5. Не се допуска до участие в процедурата и се отстранява участник, за когото намира 

приложение хипотезата на 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, освен ако не е приложима 

разпоредбата по чл. 4 от същия закон: Възложителят отстранява от участие в процедура 

за възлагане на обществена поръчка участник за когото се установи, че е регистриран в 

юрисдикция с преференциален данъчен режим. Възложителят отстранява от участие в 

процедура за възлагане на обществена поръчка и участници за които се установи, че са 

свързани лица с дружества, регистрирани в юрисдикция с преференциален данъчен 

режим. Възложителят отстранява от участие в процедурата по възлагане на обществената 

поръчка участник гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, 

регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим. 

Съгласно разпоредбата на чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с 

тях лица и техните действителни собственици, горецитираната разпоредба на чл. 3, т. 8 

не се прилага, когато: 

1.акциите на дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в 

юрисдикция с преференциален данъчен режим, се търгуват на регулиран пазар в държава 

– членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за 

Европейското икономическо пространство, или на пазар, включен в списъка по Кодекса за 

социално осигуряване, Закона за публичното предлагане на ценни книжа или Закона за 

дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно 

инвестиране, и действителните собственици – физически лица, са обявени по реда на 

съответния специален закон; 

2.дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от 

икономическа група, чието дружество майка е местно лице за данъчни цели на държава, с 

която Република България има влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно 

облагане или влязло в сила споразумение за обмен на информация; 

3.дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от 

икономическа група, чието дружество майка или дъщерно дружество е българско местно 

лице и неговите действителни собственици – физически лица, са известни или се търгува 

на регулиран пазар в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – 

страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство; 
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4.дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в юрисдикция 

с преференциален данъчен режим, е издател на периодични печатни произведения и е 

представило информация за действителните собственици – физически лица, по реда на 

Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения. 

Когато въз основа на неверни данни е приложено изключение по чл. 4 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни 

собственици, в случаите по чл. 3, т. 8: 

а)участникът се отстранява от участие в процедурата по обществена поръчка; 

б)прекратява се договорът за обществена поръчка без предизвестие, като не се дължи 

нито връщане на депозита, нито заплащане на извършените работи, а получените 

плащания подлежат на незабавно възстановяване ведно със законната лихва; 

в)възстановяват се всички получени суми ведно със законната лихва, ако обществената 

поръчка е изпълнена, като възложителят на обществената поръчка не дължи компенсации 

и обезщетения; 

За липсата на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 или наличието на обстоятелствата по чл. 4 от 

Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 

юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните 

действителни собственици, участниците попълват декларация. 

Освен за липсата или наличието на горепосочените обстоятелства се декларира и 

информация относно следните обстоятелства, които водят до отстраняване от 

процедурата: 

-информация за осъждания за престъпления по чл.194-208, чл.213а-217, чл.219-252 и 

чл.254а-260 от НК. 

-наличие на свързаност по смисъла на §2, т.44 от ДР на ЗОП между участниците в 

конкретната процедура. 

-наличие на обстоятелствата по чл. 69 от ЗПКОНПИ 

-нарушение по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност 

- нарушение на задълженията в областта на трудовото право - чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 

или 3, чл. 63, ал. 1 или 2 и чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда. 

18. Ограничения в правото на участие: 

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

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

В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице 

може да участва само в едно обединение. 

19. Уведомяване при промяна на декларирани обстоятелства: 

Участникът е длъжен в процеса на провеждане на процедурата да уведоми Възложителя 

за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 от ЗОП в 3-дневен срок от 

настъпването им. 

20. Използване на ресурси на други лица: 

20.1. Участниците могат за конкретната поръчка да се позоват на капацитета на трети 

лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с 

икономическото и финансовото състояние, техническите и професионалните способности. 

20.2. По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност и опит за 

изпълнение на поръчката, участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица 

само ако тези лица ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е 

необходим този капацитет. 

20.3.Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да 

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

третите лица задължения. 

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

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

налице основанията за отстраняване от процедурата.  

20.5. Възложителят изисква от кандидата или участника да замени посоченото от него 

трето лице, ако то не отговаря на някое от условията по т. 8.4, поради промяна в 

обстоятелства преди сключване на договора за обществена поръчка.  
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20.6. Възложителят изисква солидарна отговорност за изпълнението на поръчката от 

участника и третото лице, чийто капацитет се използва за доказване на съответствие с 

критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние.  

20.7. Когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица, 

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

при спазване на условията по т.8.2 – 8.4.  

21. Други указания  

При противоречие между настоящата документация с разпоредбите на Закона за 

обществените поръчки, правилника за прилагането му или законодателството на 

Република България се прилага съответния нормативен акт. 

22. Критерии за подбор: 

22.1. Изискване за годност (правоспособност) за упражняване на 

професионална дейност: 

Възложителят не поставя изисквания годност (правоспособност) за упражняване на 

професионална дейност. 

22.2. Изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците: 

Възложителят не поставя изискване за икономическо и финансово състояние. 

22.3. Технически и професионални възможности: 

22.3.1. Участникът да е внедрил и да прилага в дейността си система за управление на 

интегрирани електронни далекосъобщителни услуги, информационни и комуникационни 

технологични решения, по стандарт EN ISO 27001:20XX или еквивалент, за което да има 

издаден валиден сертификат с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката. 

       Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от 

участника, определен за изпълнител, да представи валиден сертификат с предмет, 

идентичен или сходен с предмета на поръчката за внедрена и да прилагана в дейността 

му система за управление на интегрирани електронни далекосъобщителни услуги, 

информационни и комуникационни технологични решения, по стандарт EN ISO 

27001:20XX или еквивалент. 

Минимално изискване: 

           Участникът да е внедрил и да прилага в дейността си система за управление на 

интегрирани електронни далекосъобщителни услуги, информационни и комуникационни 

технологични решения, по стандарт EN ISO 27001:20XX или еквивалент, за което да има 

издаден валиден сертификат с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката. 

23. Критерий за възлагане:  

23.1.Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерий за 

възлагане „най-ниска цена“ по чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП. 

23.2. Критерият за възлагане е най-ниска цена. 

24. Гаранции: 

24.1.Гаранция за изпълнение на договора е в размер на 3 % (три на сто) от 

стойността на договора, без ДДС. Гаранцията се представя при подписване на договора за 

обществената поръчка.  

24.2.Гаранциите може да се представят в една от следните форми:  

24.2.1.Парична сума; 

24.2.2.Банкова гаранция; 

24.2.3.Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие отговорността 

на изпълнителя  

24.3.Гаранциите по т.24.2.1 и т.24.2.2 може да се предоставят от името на 

изпълнителя за сметка на трето лице - гарант. 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.  

24.4.Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за 

изпълнение и/или за авансово предоставените средства.  

24.5.Когато Изпълнителя реши да представи гаранции под формата на банкови 

гаранции, същите следва да са безусловни и неотменими, да са издадени в полза на 

възложителя за конкретния договор и да са със срок на валидност поне 30 календарни 

дни след изтичане срока на договора. Условията, при които се удължава, освобождава 
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или задържа гаранцията за изпълнение, са уредени в условията на договора, приложен в 

документацията.  

24.6. Когато участникът избере да внесе гаранциите като парична сума, тя се внася 

по сметка на Възложителя: Титуляр: Регионална здравна инспекция – Хасково, Банка: 

ОББ-АД клон Хасково, IBAN: BG13 UBBS 8888 3137 5286 01, BIC: UBBS BGSF.  

24.7. Възложителят освобождава гаранциите, без да дължи лихви за периода, през 

който средствата законно са престояли при него.  

24. 8.Условията, редът и срока за освобождаване на гаранцията за изпълнение се 

уреждат с клаузите на проекто-договора. 

25. Сключване на договор: 

 25.1. Възложителят сключва с определения изпълнител писмен договор за 

обществена поръчка, при условие че при подписване на договора определеният 

изпълнител: 

- представи документ за регистрация в съответствие с изискването по чл. 10,ал. 2 

от ЗОП; 

- представи документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от 

процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор, 

включително за третите лица и подизпълнителите, ако има такива; 

- представи определената гаранция за изпълнение на договора; 

- извърши съответна регистрация, представи документ или изпълни друго 

изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно изискванията 

на нормативен или административен акт и е поставено от възложителя в условията 

на обявената поръчка. 

Договорът трябва да съответства на проекта на договор, приложен в 

документацията, допълнен с всички предложения от офертата на участника, въз 

основа на които последният е определен за изпълнител на поръчката. Промени в 

проекта на договор се допускат по изключение, когато е изпълнено условието по 

чл. 116, ал. 1, т. 7 от ЗОП и са наложени от обстоятелства, настъпили по време или 

след провеждане на процедурата. 

25.2.Задължителното минимално съдържание на договора съгласно чл.69 от 

Правилника за прилагане на закона е: 

- данни за страните, датата и мястото на сключване на договора; 

- предмет; 

- цена, ред и срокове за разплащане; 

- срок или продължителност на изпълнение на поръчката, а при поетапно 

изпълнение - и междинни срокове; 

- права и задължения на страните, включително задължение за изпълнителя да 

сключи договор за подизпълнение, когато е обявил в офертата си ползването на 

подизпълнител; 

когато е приложимо - предвидените опции и подновявания, включително обем и 

стойност, както и условията и реда за осъществяването им; 

- размер и условия за задържане и освобождаване на гаранциите, свързани с 

изпълнението на договора, включително поетапно освобождаване; 

- ред за приемане на работата; 

- условия и ред за прекратяване. 

26. Възложителят може да сключи договор за обществена поръчка преди изтичането на 

14-дневния срок от уведомяването на заинтересованите участници за решението за 

определяне на изпълнител в следните случаи: 

26.1.Изпълнителят е определен в резултат на: 

- процедура по чл. 18, ал. 1, т. 8 - 10 и 13 от ЗОП и има само един поканен 

участник, или процедура по чл. 18, ал. 1, т. 8 - 10 и 13 от ЗОП, открита на основание чл. 

79, ал. 1, т. 4, чл. 138, ал. 1, чл. 164, ал. 1, т. 3 или 4, или чл. 182, ал. 1, т. 1 от ЗОП и 

има повече поканени участници; 

- определеният за изпълнител е единственият заинтересован участник и няма 

заинтересовани кандидати, или договорът се сключва въз основа на рамково 

споразумение с един участник. 
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27. Възложителят няма право да сключи договор с определения изпълнител преди 

влизането в сила на всички решения по процедурата, освен когато е допуснато 

предварително изпълнение или когато процедурата е открита на основание чл.79,ал.1, т. 

4, чл.138,ал.1,чл. 164, ал. 1, т. 3 или 4, или чл. 182, ал. 1, т. 1 от ЗОП. 

28. Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически 

и/или юридически лица и възложителят не е предвидил в обявлението изискване за 

създаване на юридическо лице, договорът за обществена поръчка се сключва, след като 

изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна 

регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно 

законодателството на държавата, в която обединението е установено. 

29. Обжалване:  

29.1.На обжалване подлежи всяко решение на Възложителя в процедурата за 

възлагане на настоящата обществена поръчка, както и тези действия или бездействия на 

възложителя, с които се възпрепятства достъпът или участието на лица в процедурата. 

Решенията се обжалват относно тяхната законосъобразност, включително за наличие на 

дискриминационни икономически, финансови, технически или квалификационни 

изисквания в обявлението, документацията или във всеки друг документ, свързан с 

процедурата. 

29.2.Орган, пред който се подава жалбата  

Жалбата се подава едновременно до Комисията за защита на конкуренцията и до 

Възложителя, чието решение се обжалва. 

29.3.Срок за подаване на жалба  

Жалбата може да се подава в 10-дневен срок от: 

29.3.1. изтичането на срока по чл. 179 – срещу решението за откриване на 

процедурата, решението за създаване на квалификационна система и/или решението за 

одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация. 

29.3.2.получаване на решението за: 

А) определяне на изпълнител 

Б) класиране на участниците в конкурса за проект 

В) включване или отказ от включване в квалификационната система или в 

динамична система за покупки 

Г) прекратяване на участието в квалификационната система или в динамичната 

система за покупки 

Д) прекратяване на процедурата 

29.3.3.публикуване на обявлението за доброволна прозрачност в Регистъра на 

обществените поръчки или в "Официален вестник" на Европейския съюз. 

29.4. Активна процесуална легитимация 

29.4.1.Жалбата може да се подава от: 

- всяко заинтересовано лице - в случаите по т. 28.3.1 и т. 28.3.3; 

- всеки заинтересован кандидат или участник в процедурата - в случаите по т. 3.2; 

29.4.2.В случаите по т. 28.3.1 и т. 28.3.3, когато датите на публикуване на 

обявленията в Регистъра на обществените поръчки и в "Официален вестник" на 

Европейския съюз са различни, срокът за обжалване тече от по-късната дата. 

30. Действие на жалбата: 

30.1.Жалбата срещу решение на Възложителя, с изключение на решението за 

определяне на изпълнител, не спира процедурата за възлагане, освен когато е поискана 

временна мярка "спиране на процедурата".  

Когато с жалбата е поискана временната мярка по ал. 1, процедурата за възлагане 

на обществена поръчка спира от уведомяване на възложителя за образуваното 

производство по чл. 200, ал. 1 от Комисията за защита на конкуренцията до влизане в 

сила на:  

- определението, с което се отхвърля искането за временна мярка, или  

- решението по жалбата, ако е наложена временната мярка.  

30.2. Жалба срещу решението за определяне на изпълнител спира процедурата за 

възлагане на обществена поръчка от момента на подаването й до окончателното 

решаване на спора, освен когато е допуснато предварително изпълнение или когато 
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решението е взето в процедура, открита на основание чл. 79, ал. 1, т. 4, чл. 138, ал. 1, 

чл. 164, ал. 1, т. 3 и 4, или чл. 182, ал. 1, т. 1 от ЗОП.  

30.3. В случаите, когато обществената поръчка е разделена на обособени позиции, 

жалба срещу решение, действие или бездействие на възложителя, включително срещу 

решението за определяне на изпълнител, не спира процедурата за възлагане на 

обществената поръчка за онези обособени позиции, които не са включени в предмета на 

оспорването. 

31. Обезщетения за вреди: 

31.1. Съгласно чл. 196а от ЗОП участващите в производството страни и техните 

представители са длъжни да упражняват предоставените им процесуални права 

добросъвестно. Отговорността за вреди при недобросъвестното им упражняване се 

реализира по общия исков ред.  

31.2. Всяко заинтересовано лице може да претендира обезщетение за вреди, 

претърпени вследствие на нарушения при провеждане на процедура и сключване на 

договор за обществена поръчка, при условията на чл. 203, ал. 1, чл. 204, ал. 1, 3 и 4 и 

чл. 205 от Административно-процесуалния кодекс. 

 


