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Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА

Директива 2014/24/ЕС / ЗОП

Проект на обявление
Обявление за публикуване

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН
I.1) Наименование и адреси ¹ (моля, посочете всички възлагащи органи, които  
отговарят за процедурата)
Официално наименование: Национален регистрационен номер: ²
Институт за изследване на изкуствата към 
Българска академия на науките

000665562

Пощенски адрес:
ул. Кракра № 21
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
София BG411 1504 BG
Лице за контакт: Телефон:
Надежда Динева, отдел Административно 
обслужване

+359 29442414

Електронна поща: Факс:
office@artstudies.bg +359 29433092
Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):
http://artstudies.bg/
Адрес на профила на купувача (URL):
http://artstudies.bg/?p=11365

I.2) Съвместно възлагане
Поръчката обхваща съвместно възлагане
В случай на съвместно възлагане, обхващащо различни държави – приложимото национално  
законодателство в сферата на обществените поръчки:
Поръчката се възлага от централен орган за покупки

I.3) Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен  
достъп на: (URL)  
http://artstudies.bg/?p=11365
Достъпът до документацията за обществената поръчка е ограничен. Допълнителна информация  
може да се получи на: (URL)
Допълнителна информация може да бъде получена от
Горепосоченото/ите място/места за контакт
друг адрес: (моля, посочете друг адрес)

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени
електронно посредством: (URL)
горепосоченото/ите място/места за контакт  
до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
Електронната комуникация изисква използването на средства и устройства, които по принцип не  
са достъпни.  Възможен е неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)

I.4) Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален  
или федерален орган, включително техни  
регионални или местни подразделения

Публичноправна организация

Национална или федерална агенция/служба Европейска институция/агенция или  
международна организация

Регионален или местен орган Друг тип: ______________
Регионална или местна агенция/служба

I.5) Основна дейност
Общи обществени услуги Настаняване/жилищно строителство и места  

за отдих и култура
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Отбрана Социална закрила
Обществен ред и безопасност Отдих, култура и вероизповедание
Околна среда Образование
Икономически и финансови дейности Друга дейност: ______________
Здравеопазване

РАЗДЕЛ ІI: ПРЕДМЕТ
II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование:
Доставка и гаранционна поддръжка на оборудване (компютърна техника и 
периферни устройства, скенери, фото техника, видео техника и аудио 
техника) за нуждите на Институт за изследване на изкуствата към 
Референтен номер: ²

II.1.2) Основен CPV код: 30200000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

II.1.3) Вид на поръчка
Строителство Доставки Услуги

II.1.4) Кратко описание:
Доставка и гаранционна поддръжка на оборудване (компютърна техника и 
периферни устройства, скенери, фото техника, видео техника и аудио 
техника) за нуждите на Институт за изследване на изкуствата към 
Българска академия на науките в изпълнение на проект № BG05M2OP001-
1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения 
„Наследство БГ“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование 
за интелигентен растеж“ 2014-2020, приоритетна ос 1 „Научни изследвания 
и технологично развитие“, съфинансирана от Европейския съюз чрез 
Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР). Подробните технически 
спецификации на оборудването, предмет на поръчката, се съдържат в 
докуметацията на обществената поръчка, до която е осигурен неограничен 
и безплатен достъп на адреса на профила на купувача на възложителя: 
http://artstudies.bg/?page_id=9158

II.1.5) Прогнозна обща стойност:²
Стойност, без да се включва ДДС: 214524 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална  
стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната  
система за покупки)

II.1.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

Да 
Не

Оферти могат да бъдат подавани за
всички обособени позиции  
максимален брой обособени позиции:
само една обособена позиция

Максимален брой обособени позиции, които могат да бъдат възложени на един оферент:
Възлагащият орган си запазва правото да възлага поръчки, комбиниращи следните обособени  
позиции или групи от обособени позиции:

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Доставка и гаранционна поддръжка на компютърна техника и периферни 
устройства
Обособена позиция №:  
²

1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 30230000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____
Основен CPV код: ¹ 30237000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____
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ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Местоизпълнението на поръчката е:
- сградата на Институт за изследване на изкуствата към Българска 
академия на науките на адрес: София, 1504, ул. Кракра № 21 
- гр. София, ул. „Акад. Георги Бончев“,
код NUTS:¹ BG411

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Доставка и гаранционна поддръжка на: Настолен компютър PC  тридесет и 
две ядрен - 2 бр; Монитор  27" (68.58 cm) - 2 бр; Комплект клавиатура и 
мишка, безжични, черни, USB, кирилизирана по БДС - 5 бр; Калибратор за 
монитори- 1 бр.; Настолен компютър, осемядрен, с клавиатура и мишка - 1 
бр.; Лаптоп, четириядрен  - 25 бр.; Мишка - 25 бр.; Външна памет - 
видове:
2TB, външен, 2.5" (6.35 cm), USB3.0 - 2 бр.; SSD 1TB, SATA 3/6Gb/s, 
2.5"(6.35 cm) - 2 бр.; Докинг станция, за 3.5"/2.5", USB 3.1 Gen1, SATA 
HDD/SSD - 2 бр.; Хард диск 2TB WD Black, SATA 6Gb/s, 7200rpm, 64MB, 
3.5" (8.89 cm) - 2бр., UPS 3kVA/ 2700W Powerpack SE/RT, Online ТЗИ, 4x 
9Ah, Rack/Tower - 4 бр.;  UPS DIN, 1600VA/1000W, Line Interactive  - 1 
бр.; Лаптоп, шестядрен - 1 бр.; Рутер, 2x WAN 100/1000, 16x LAN 
100/1000 - 1 бр.; Рутер, 2x WAN 10/100/1000, 14x LAN 10/100/1000 - 1 
бр.; Суич 24 Port 1000Mbps, Managed - 3 бр.; Суич 48 ports 1000Mbps- 1 
бр.; NAS storage device - 1 бр.; Комуникационен щкаф 19" комуникационен 
шкаф, Triton RMA Series, 22U/800mm, свободно-стоящ, стъклена врата - 1 
бр.; Харддиск 3TB, NAS, SATA 6Gb/s, 64MB, 3.5"(8.89 cm) - 8 бр.; 
Харддиск SSD 1TB, SATA 6Gb/s, 2.5" (6.35 cm), скорост на четене 
550Mb/s, скорост на запис 520Мb/s - 4 бр.; 

II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу

Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в  
документацията на обществената поръчка

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 75898 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална  
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична  
система за покупки
Продължителност в месеци: ________ или Продължителност в дни:  30
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг

Да НеТази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат  
поканени
(с изключение на открити процедури)

Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:
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II.2.10) Информация относно вариантите
Да НеЩе бъдат приемани варианти

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.12)  Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват  
електронен каталог

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:
проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за 
върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран по Оперативна програма 
„Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, приори

II.2.14) Допълнителна информация:
Договорът за възлагане на обществената поръчка влиза в сила от датата 
на регистрирането му в деловодната система на Институт за изследване на 
изкуствата – БАН (ИИИзк), която се поставя на всички екземпляри на 
Договора, и е със срок на действие до изтичане на всички гаранционни 
срокове и изпълнение на всички поети от страните задължения. Срокът по 
II.2.7. е срокът за доставка на оборудването.

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Доставка и гаранционна поддръжка на скенери
Обособена позиция №:  
²

2

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 30232000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Местоизпълнението на поръчката е:
- сградата на Институт за изследване на изкуствата към Българска 
академия на науките на адрес: София, 1504, ул. Кракра № 21 
- гр. София, ул. „Акад. Георги Бончев“,
код NUTS:¹ BG411

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
В обхвата на настоящата обособена позиция са включени доставката, 
инсталирането, конфигурирането, тестването, пускането в експлоатация и 
гаранционната поддръжка на 1 бр. широкоформатен цветен скенер А0 и 
доставка и гаранционна поддръжка на 1 бр. цветен плосък фото скенер за 
негативи и диапозитивни филми. 

II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу

Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в  
документацията на обществената поръчка

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 12280 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална  
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
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ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична  
система за покупки
Продължителност в месеци: ________ или Продължителност в дни:  30
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг

Да НеТази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат  
поканени
(с изключение на открити процедури)

Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Да НеЩе бъдат приемани варианти

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.12)  Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват  
електронен каталог

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:
проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за 
върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран по Оперативна програма 
„Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, приорите

II.2.14) Допълнителна информация:
Договорът за възлагане на обществената поръчка влиза в сила от датата 
на регистрирането му в деловодната система на Институт за изследване на 
изкуствата – БАН (ИИИзк), която се поставя на всички екземпляри на 
Договора, и е със срок на действие до изтичане на всички гаранционни 
срокове и изпълнение на всички поети от страните задължения. Срокът по 
II.2.7. е срокът за доставка на оборудването.

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Доставка и гаранционна поддръжка на фото техника
Обособена позиция №:  
²

3

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 38651000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____
Основен CPV код: ¹ 38651100
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
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Местоизпълнението на поръчката е:
- сградата на Институт за изследване на изкуствата към Българска 
академия на науките на адрес: София, 1504, ул. Кракра № 21 
- гр. София, ул. „Акад. Георги Бончев“,
код NUTS:¹ BG411

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Доставка и гаранционна поддръжка на: Тяло на фотоапарат 45,7 МР- 1 бр.; 
Обективи: Обектив 105mm f/2.8 micro- 1 бр.; 60mm f/2.8 – 1 бр.; 85mm 
f/2.8 -1 бр.; 300mm  f/4 – 1 бр.; 45mm f/2.8 -1 бр.; 14-24mm f/2.8  - 1 
бр.; 24-70mm f/2.8 -1 бр.; 70-200mm f/2.8 – 1 бр.; Аксесоари: Extension 
Ring 8 mm  - 1 бр.; Extension Ring 27.5 mm -1 бр.; Extension Ring 14 mm 
– 1 бр.; Компактни фотокамери за работа на терен при документиране на 
архитектурни и археологически обекти, музеи и пр. – 5 бр.; Студийно 
оборудване, осветление и аксесоари:Светкавица – 1 бр.; Студийно 
осветление:Light Storm LC 120d II Daylight LED 2-Light Kit with Gold 
Mount Battery Plate – 2 бр.; BoomBox Octagonal Softbox with Bowens 
Mount (36") – 4 бр.; Статив за фотоапарати: Карбонова основа 3-секции –
1 бр.; Фотоглава за статив -1 бр.; Маса за репродуциране  - 1 бр.; 
Снимачни аксесоари - чанти, сенници, филтри, дистанционно, памет карти, 
батерии, цветни таблици и др – 1 бр.; Студийни аксесоари- фонове, 
стойки, завеси и други - 1 бр.

II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу

Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в  
документацията на обществената поръчка

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 39883 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална  
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична  
система за покупки
Продължителност в месеци: ________ или Продължителност в дни:  30
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг

Да НеТази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат  
поканени
(с изключение на открити процедури)

Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Да НеЩе бъдат приемани варианти

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции
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Описание на опциите:

II.2.12)  Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват  
електронен каталог

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:
проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за 
върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран по Оперативна програма 
„Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, приорите

II.2.14) Допълнителна информация:
Договорът за възлагане на обществената поръчка влиза в сила от датата 
на регистрирането му в деловодната система на Институт за изследване на 
изкуствата – БАН (ИИИзк), която се поставя на всички екземпляри на 
Договора, и е със срок на действие до изтичане на всички гаранционни 
срокове и изпълнение на всички поети от страните задължения. Срокът по 
II.2.7. е срокът за доставка на оборудването.

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Доставка и гаранционна поддръжка на видео техника
Обособена позиция №:  
²

4

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 32321100
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____
Основен CPV код: ¹ 32323300
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Местоизпълнението на поръчката е:
- сградата на Институт за изследване на изкуствата към Българска 
академия на науките на адрес: София, 1504, ул. Кракра № 21 
- гр. София, ул. „Акад. Георги Бончев“,
код NUTS:¹ BG411

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Доставка и гаранционна поддръжка на: Приставка за сканиране на 16 мм 
кинолента – 1 бр.; Приставка за сканиране на  аудио от кинолента – 1 
бр.; Видео камера за теренна работа, HD формат и формат на записа MPEG-
4 AVC/H.264, AVCHD – 3 бр.; Карти памет – 8 бр.; Стативи – 4 бр.; Чанти 
за камерите – 4 бр.; Фотоапарат с резолюция над 20 мегапиксела, фул 
фрейм, със запис на 4К видео. Обективите и фотоапарата да имат 
задължително стабилизация. С максимално дълъг запис без прекъсване, 
поне 30 мин. - 1 бр.; Видео обектив VARIO 12-35mm f/2.8 II ASPH. POWER 
O.I.S. 8 със стабилизация – 1 бр.; Видео обектив VARIO 35-100mm f/2.8 
II POWER O.I.S. – 1 бр.; Видеоустройство Atomos Ninja V – 1 бр.; карта 
SDXC 64GB 2000X 300mb/s – 2 бр.; Видео статив – 1 бр.; Фотораница – 1 
бр.; Доставка, инсталиране, конфигуриране, тестване, пускането в 
експлоатация на: Скенер за кино ленти 35 мм с възможност за приставка 
за сканиране на 16 мм кино лента -1 бр.

II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу

Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
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Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в  
документацията на обществената поръчка

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 63553 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална  
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична  
система за покупки
Продължителност в месеци: ________ или Продължителност в дни:  30
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг

Да НеТази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат  
поканени
(с изключение на открити процедури)

Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Да НеЩе бъдат приемани варианти

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.12)  Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват  
електронен каталог

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:
проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за 
върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран по Оперативна програма 
„Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, приори

II.2.14) Допълнителна информация:
Договорът за възлагане на обществената поръчка влиза в сила от датата 
на регистрирането му в деловодната система на Институт за изследване на 
изкуствата – БАН (ИИИзк), която се поставя на всички екземпляри на 
Договора, и е със срок на действие до изтичане на всички гаранционни 
срокове и изпълнение на всички поети от страните задължения. Срокът по 
II.2.7. е срокът за доставка на оборудването.

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Доставка и гаранционна поддръжка на аудио техника
Обособена позиция №:  
²

5

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
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Основен CPV код: ¹ 32321300
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____
Основен CPV код: ¹ 32350000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Местоизпълнението на поръчката е:
- сградата на Институт за изследване на изкуствата към Българска 
академия на науките на адрес: София, 1504, ул. Кракра № 21 
- гр. София, ул. „Акад. Георги Бончев“,
код NUTS:¹ BG411

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Доставка и гаранционна поддръжка на: Аудиоинтерфейс с дигитална връзка 
и висока разделителна способност – 3 бр.; Аудиоинтерфейс с дигитална 
връзка и висока разделителна способност с подходящ процесинг за студио 
– 1 бр.; Кабели – 5 бр.; Магнетофон – 1 бр.; Магнетофон – 1 бр.; 
Портативен аудиорекордер – 6 бр.; Слушалки за студио- 4 бр.; 
Консумативи за аналогов грамофон – игли дози- 1 бр.; Грамофон 
at_lp120_usbhc – 1 бр.; Колони със стойки - 4 бр.

II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу

Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в  
документацията на обществената поръчка

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 22910 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална  
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична  
система за покупки
Продължителност в месеци: ________ или Продължителност в дни:  30
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг

Да НеТази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат  
поканени
(с изключение на открити процедури)

Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Да НеЩе бъдат приемани варианти

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:
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II.2.12)  Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват  
електронен каталог

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:
проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за 
върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран по Оперативна програма 
„Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, приорите

II.2.14) Допълнителна информация:
Договорът за възлагане на обществената поръчка влиза в сила от датата 
на регистрирането му в деловодната система на Институт за изследване на 
изкуствата – БАН (ИИИзк), която се поставя на всички екземпляри на 
Договора, и е със срок на действие до изтичане на всички гаранционни 
срокове и изпълнение на всички поети от страните задължения. Срокът по 
II.2.7. е срокът за доставка на оборудването.

РАЗДЕЛ ІІІ: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И  
ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
ІІІ.1) Условия за участие

ІІІ.1.1)  Годност за упражняване на професионалната дейност, включително  
изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:
не

ІІІ.1.2) Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка

Списък и кратко описание на критериите за подбор:
не
Изисквано минимално/ни ниво/а: ²

ІІІ.1.3) Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка

Списък и кратко описание на критериите за подбор:
Участникът трябва да прилага система за управление на качеството.
На етап подаване на офертата участникът декларира съответствието с 
посочения критерий като попълва ЕЕДОП, раздел Г —Схеми за осигуряване 
на качеството и стандарти за екологично управление. В случай, че 
документът е наличен и в електронен вариант, се посочва уеб адрес, 
орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа.
Изисквано минимално/ни ниво/а: ²
Участникът трябва да прилага система за управление на качеството по 
стандарт БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалент с обхват доставка и/или 
поддръжка и/или сервиз на, както следва:
По обособена позиция № 1 – компютърна техника и/или периферни 
устройства и/или мултифункционални устройства, периферни устройства 
и/или офис техника;
По обособена позиция № 2 - компютърна техника и/или периферни 
устройства и/или мултифункционални устройства, периферни устройства 
и/или офис техника‘
По обособена позиция № 3 – фото техника;
По обособена позиция № 4 – видео техника;
По обособена позиция № 5 – аудио техника.
В случаите по чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 ЗОП за доказване на 
съответствие с поставения критерий за подбор се представят следните 
документи - Сертификат за внедрена система за управление на качеството 
БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалент с обхват доставка и/или поддръжка 
и/или сервиз на, както следва:
По обособена позиция № 1 – компютърна техника и/или периферни 
устройства и/или мултифункционални устройства, периферни устройства 

УНП: 91f8e375-5220-4a07-9847-c1dff268879f 10



Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

и/или офис техника;
По обособена позиция № 2 - компютърна техника и/или периферни 
устройства и/или мултифункционални устройства, периферни устройства 
и/или офис техника‘
По обособена позиция № 3 – фото техника;
По обособена позиция № 4 – видео техника;
По обособена позиция № 5 – аудио техника,
издаден от акредитирани лица за контрол на качеството, удостоверяващи 
съответствието със съответните спецификации или стандарти.
Забележка. Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, 
които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от 
Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг 
национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното 
споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за 
акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за 
признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация 
на органи за оценяване на съответствието.
Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, 
установени в други държави членки.
Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за 
осигуряване на качеството, когато кандидат или участник не е имал 
достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в 
съответните срокове по независещи от него причини. В този случай 
участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са 
еквивалентни на изискваните.

ІІІ.1.5) Информация относно запазени поръчки ²
Поръчката е запазена за защитени предприятия и икономически оператори, насочени към  
социална и професионална интеграция на лица с увреждания или лица в неравностойно  
положение
Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на защитени  
работни места

ІІІ.2) Условия във връзка с поръчката ²

ІІІ.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
Изпълнението на поръчката е ограничено до определена професия
Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба:

ІІІ.2.2) Условия за изпълнение на поръчката:
Изпълнителят предоставя гаранция за изпълнение на договора в размер на 
5% от стойността на договора по съответната обособена 
позиция.Гаранцията се предоставя в една от следните форми: парична 
сума, банкова гаранция; застраховка, която обезпечава изпълнението чрез 
покритие на отговорността на изпълнителя. 
Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията.В 
процедурата може да участва участник,който отговаря на условията на 
чл.10,  ал.1ЗОП и изискванията на Възложителя.Възложителят отстранява 
от участие участник,  за когото са налице основанията по 
чл.54,ал.1,чл.55,ал.1,т.1ЗОП, условията по чл.107ЗОП,обстоятелствата по 
чл.69ЗПКОНПИ и обстоятелствата по чл.3,т.8ЗИФОДРЮПДРС.Участник,за 
когото е налице основание за отстраняване по чл.54,ал.1ЗОП или 
посочените от в-я основания по чл.55,ал.1ЗОП,има право да представи 
доказателства,че е предприел мерки,които гарантират неговата 
надеждност,въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. 

ІІІ.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на  
поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който  
отговаря за изпълнението на поръчката
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РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА
IV.1) Описание

IV.1.1) Вид процедура
Открита процедура  

Ускорена процедура
Обосновка:

Ограничена процедура
Ускорена процедура
Обосновка:

Състезателна процедура с договаряне
Ускорена процедура
Обосновка:

Състезателен диалог
Партньорство за иновации
Публично състезание

IV.1.3) Информация относно рамково споразумение или динамична система за  
покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение

Рамково споразумение с един оператор
Рамково споразумение с няколко оператора
Предвиден максимален брой участници в рамковото споразумение: ²

Тази обществена поръчка обхваща създаването на динамична система за покупки
Динамичната система за покупки може да бъде използвана от допълнителни купувачи

В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава  
четири години:

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време  
на договарянето или на диалога
Прилагане на поетапна процедура за постепенно намаляване на броя на обсъжданите решения  
или на договаряните оферти

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с  
договаряне)
Възлагащият орган си запазва правото да възложи поръчката въз основа на първоначалните  
оферти, без да провежда преговори

IV.1.6) Информация относно електронния търг
Ще се използва електронен търг
Допълнителна информация относно електронния търг:

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Да НеОбществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки  

(GPA)

IV.2) Административна информация

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура ²
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: [][][][]/S [][][]-[][][][][][]
Номер на обявлението в РОП:[][][][][][][]
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на  
купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 07.01.2020 дд/мм/гггг Местно време: 17:30

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните  
кандидати ⁴
________ дд/мм/гггг

IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие  
¹
Английски Ирландски Малтийски Румънски Френски
Български Испански Немски Словашки Хърватски
Гръцки Италиански Нидерландски Словенски Чешки
Датски Латвийски Полски Унгарски Шведски
Естонски Литовски Португалски Фински

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
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Офертата трябва да бъде валидна до: 03.09.2020 дд/мм/гггг
или Продължителност в месеци: ________ (от датата, която е посочена за дата на получаване на  
офертата)

ІV.2.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 08.01.2020 дд/мм/гггг Местно време: 13:00

Място: София, 1504, ул. Кракра № 21, зала 1
Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:
Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват 
участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и 
представители на средствата за масово осведомяване

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
VI.1) Информация относно периодичното възлагане

Да НеТова представлява периодично повтаряща се поръчка
Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления: ²

VI.2) Информация относно електронното възлагане
Ще се прилага електронно поръчване
Ще се използва електронно фактуриране
Ще се приема електронно заплащане

VI.3) Допълнителна информация: ²
Участник може да се позовава на капацитета на трети лица или 
подизпълнител/и при условията на чл.   65 и чл.   66 ЗОП.  Участникът 
декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с 
критериите за подбор чрез представяне на еЕЕДОП.Доказателства за 
декларираните от участник данни се представят в случаите по чл.67, ал.5 
и чл.112, ал.1, т.2 ЗОП,съобразно чл. 112,ал.9ЗОП.Участникът, избран за 
изпълнител,  преди сключване на договора представя необходимите 
документи съгласно чл. 112, ал. 1 и ал. 9 и чл.  58 ЗОП,  както и 
декларация по чл. 59, ал. 1,  т. 3 ЗМИП и декларация чл.66, ал,  2 ЗМИП  
(ако е приложимо).Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано 
обединение на физически и/или юридически лица,  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.Всеки чуждестранен 
участник може да докаже правото си да осъществява определена дейност с 
документи,  издадени от държавата,  в която е
установен.На основание чл.  104,  ал.  2 от ЗОП възложителят ще извърши 
оценката на техническите и ценовите предложения на участниците преди 
провеждане на предварителен подбор. Проверката за наличие на основания 
за отстраняване и съответствие с критериите за подбор се извършва по 
начин,  който не се влияе от резултатите от оценката на техническите и 
ценовите предложения. Действията на комисията се извършват по ред 
съгласно чл.   61 от ППЗОП.На основание чл. 47, ал. 6 ППЗОП вр. чл. 
104, ал. 2 ЗОП възложителят не поставя изискване ценовото предложение 
на участниците да бъде представено в запечатан плик.Услугите, предмет 
на договора,се заплащат при условията на раздел I.Б,.5 от 
документацията за участие. Гаранцията за изпълнение по всяка обособена 
позиция е в размер 5 % (пет процента) от стойността на договора без 
ДДС, от които 3% от стойността на договора за обезпечаване на 
доставката и 2 % от стойността на договора за обезпечаване 
гаранционната поддръжка на оборудването. Финансирането на настоящата 
обществена поръчка е осигурено от бюджета на проект BG05M2OP001-1.001-
0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство 
БГ“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за 
интелигентен растеж“ 2014-2020, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и 
технологично развитие“, съфинансирана от Европейския съюз чрез 
Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР).
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VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование:
Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес:
бул. Витоша № 18
Град: Пощенски код: Държава:
София 1000 BG

Телефон:
+359 29884070

Електронна поща: Факс:
cpcadmin@cpc.bg +359 29807315
Интернет адрес (URL):
http://www.cpc.bg

VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация ²
Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град: Пощенски код: Държава:

Телефон:

Електронна поща: Факс:

Интернет адрес (URL):

VІ.4.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
Жалби се подават пред Комисията за защита на конкуренцията по реда на 
чл. 196 от ЗОП, при спазване на срока, посочен в чл. 197, ал. 1 и ал. 2 
от ЗОП. Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока 
по чл. 100, ал. 3 от ЗОП срещу решението за откриване на процедурата 
съгласно разпоредбата на чл. 197, ал. 1, т. 1 ЗОП.

VІ.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на  
жалби ²
Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град: Пощенски код: Държава:

Телефон:

Електронна поща: Факс:

Интернет адрес (URL):

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
Дата: 21.11.2019 дд/мм/гггг

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на  
законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони.

¹ моля, повторете, колкото пъти е необходимо
² в приложимите случаи
⁴ ако тази информация е известна
²⁰ може да бъде присъдена значимост вместо важност
²¹ може да бъде присъдена значимост вместо важност; ако цената е единственият  

критерий за възлагане, тежестта не се използва
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