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ПЪЛНО ОПИСАНИЕ  

НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА 
 

 
Наименование на поръчката: "Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 

Автоматизирана система за генетичен анализ с възможност за извършване на една 

платформа секвениране, фрагментен анализ и изследване на генна експресия за нуждите на 

"Център за върхови постижения – Транслиращи изследвания в хематологията", по проект 

CVP 01/ 0119/Д002-35/12.03.2009 по програма на ФНИ-МОМН – "Изграждане на центрове 

за върхови научни постижения" 

Възложител: Национален център по заразни и паразитни болести 

Обектът на поръчката включва стойността, доставката, монтажа, инсталирането, 

пускането в експлоатация и гаранционното сервизно обслужване на Автоматизирана 

система за генетичен анализ с възможност за извършване на една платформа 

секвениране, фрагментен анализ и изследване на генна експресия с работни 

характеристики и функционални изисквания, посочени в техническата спецификация. 

Апаратът да бъде нов, неупотребяван и нерециклиран. 

 

 



ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

Наименование на поръчката:  

"Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Автоматизирана система за 

генетичен анализ с възможност за извършване на една платформа секвениране, 

фрагментен анализ и изследване на генна експресия за нуждите на "Център за върхови 

постижения – Транслиращи изследвания в хематологията", по проект CVP 01/ 0119/Д002-

35/12.03.2009 по програма на ФНИ-МОМН – "Изграждане на центрове за върхови научни 

постижения" 

Възложител: Национален център по заразни и паразитни болести 

 

№ 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ РАБОТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

И ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ 

1 Апаратът да позволява извършването на следните процедури: 

 1.1. Определяне на нуклеотидната последователност на ДНК фрагменти на принципа 

на Сейнджър секвениране 

1.2.  Фрагментен анализ на нуклеинови киселини 

1.3. Изследване на генна експресия  

1.4. Позволяващ провеждане на следните анализи: MLPA, AFLP,  LOH, SNP, STR 

2 Принцип на разделяне - капилярна електрофореза 

3 Капилярен арей - не по-малко от 8 капиляри 

4 Светлинен източник – лазер 

5 Детекция на лазер-индуцирана флуоресценция: едновременно не по-малко от 4 

флуоресцентни бои. 

6 Възможност за изследване на фрагменти на дължина между 100 и 500 двойки бази  

7  Компютърно осигуряване  

 7.1. Хардуер, позволяващ поддържане на софтуерните изисквания на апарата, 

включващ компютър, монитор, принтер 

7.2. UPS устройство, съобразено с характеристиките на апарата  

7.3. Софтуер - Windows базиран софтуер снабден с лиценз за неограничен брой 

потребители.  

7.4. Специфичен лицензиран софтуер за контрол и управление на апарата и 

провеждане на различните видове анализ: генна експресия, секвениране и фрагментен 

анализ.    

10 Възможност за работа при температура на средата между 15
о
С и 30

о
С, без да има 

специални изисквания към работната среда. 

11 Реактиви и консумативи за инсталиране и калибриране на системата 

12 Захранване: 220-240V, 50/60Hz 

13 Окомплектован с всички необходими реактиви и консумативи за секвениране на 96-

100 проби  

14 Окомплектован с всички необходими реактиви и консумативи за изследване на генна 

експресия на 96-100 проби 

15 Окомплектован с всички необходими реактиви и консумативи за извършване на 

фрагментен анализ на 96-100 проби 

16 Резервен набор от капиляри 



 

 

 

№ 

 

НЕЗАДЪЛЖИТЕЛНИ РАБОТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

И ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ 

1 Софтуер за дизайн на мултиплексна PCR 

2 Един вид капилярен арей за всички приложения 

3 Система за идентификация и проследимост на реактивите и консумативите 

4 Интегриран четец на бар кодове 

5 Време за настройка на системата и привеждане в готовност за анализ 

6 Количество проба за анализ на експресия на 30 гена 
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ПОКАЗАТЕЛИ, ОТНОСИТЕЛНАТА ИМ ТЕЖЕСТ И  

МЕТОДИКА   ЗА   ОПРЕДЕЛЯНЕ   НА КОМПЛЕКСНАТА 

ОЦЕНКА НА ОФЕРТА 

Наименование на поръчката: "Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 

Автоматизирана система за генетичен анализ с възможност за извършване на една 

платформа секвениране, фрагментен анализ и изследване на генна експресия за 

нуждите на "Център за върхови постижения – Транслиращи изследвания в 

хематологията", по проект CVP 01/0119/Д002-35/12.03.2009 по програма на ФНИ-

МОМН – "Изграждане на центрове за върхови научни постижения" 

І. ПОКАЗАТЕЛИ И ОТНОСИТЕЛНАТА ИМ ТЕЖЕСТ  

Показателите за оценка на всяка оферта са:  

1. Показател „цена” (Пц); 

2. Показател „технически характеристики” (Птх);  

Относителната тежест на показателите за оценка е:  

1. Показател „цена” (Пц) – до 55 точки; 

2. Показател „технически характеристики” (Птх) – до 45 точки; 

ІІ. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОЦЕНКАТА ПО ВСЕКИ ПОКАЗАТЕЛ 

1. Оценката по Показателя „цена” (Пц) се определя, като се изчисли съотношението 

между най-ниската цена, предложена от участник, и цената, предложена от участника, чиято 

оферта се оценява, по следната формула:  

   Цмин х 55 

Пц = ---------------, където: 

    Цуч 

Цмин е най-ниската цена, предложена от участник; 

Цуч е цената, предложена от участника, чиято оферта се оценява; 

55 е максималната стойност на относителната тежест на Показателя „цена” (Пц) в 

точки. 

2. Оценката по Показателя „техническо съответствие” (Птс) се определя чрез 

оценяване на незадължителните работни характеристики и функционални изисквания от 

Техническата спецификация, както следва: 

1. Софтуер за дизайн на мултиплексна PCR: всяка оферта, която отговаря на това 

изискване, получава 9 точки. Оферта, която не отговаря на това изискване, получава 0 точки 

2. Един вид капилярен арей за всички приложения: всяка оферта, която отговаря на това 

изискване, получава 9 точки. Оферта, която не отговаря на това изискване, получава 0 точки 

3. Система за идентификация и проследимост на реактивите и консумативите: всяка 

оферта, която отговаря на това изискване, получава 8 точки. Оферта, която не отговаря на 

това изискване, получава 0 точки 

4. Интегриран четец на бар кодове: Всяка оферта, която отговаря на това изискване, 

получава 7 точки. Оферта, която не отговаря на това изискване, получава 0 точки. 

5. Време за настройка на системата и привеждане в готовност за анализ: до 15 минути 

получава 6 точки, до 16 - 30 минути – получава 3 точки, над 30 минути получава 0 точки  

6. Количество проба за анализ на експресия на ≥30 гена: над 1 g – 0 точки; 500 - 1000 ng – 



2 

 

2 точки; 250 – 500 ng 3 точки; 100 – 250 ng – 4 точки;  25 - 100 ng – 5 точки; под 25 ng – 6 

точки.  

 Всеки участник представя сравнителна таблица по образец, показваща съответствието 

на оферирания от участника медицински апарат с изискванията на възложителя, посочени в 

техническата спецификация. В сравнителната таблица участникът отбелязва конкретните 

параметри, подлежащи на оценяване. Посочените съответствия трябва да бъдат доказани 

чрез прилагане на официална техническа документация – брошури и/или технически 

спецификации на производителя (каталози), върху които да бъдат отбелязани съответствията 

(номерът на елемента от техническата спецификация на възложителя да бъде записан в 

съответния каталог, а в сравнителната таблица да бъдат записани номерът на каталога и 

страницата от него с описанието на съответния елемент). 

При констатирано невярно отбелязано съответствие, възложителят отстранява 

офертата от участие в процедурата. 

Възложителят отстранява от участие в процедурата всяка оферта с едно или 

няколко несъответствия със задължителните работни характеристики и функционални 

изисквания от техническата спецификация на възложителя. 

Оценката на офертата по Птх е сборът от точките, които офертата е получила за 9-те 

незадължителни работни характеристики и функционални изисквания от техническата 

спецификация на възложителя. 

ІІІ. МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА  

Максималната възможна стойност на Комплексната оценка на офертата (Ко) е 100 

точки. Изчислява се по следната формула: 

Ко = Пц + Птх където: 

Пц е оценката на офертата по Показателя „цена”; 

Птс е оценката на офертата по Показателя „технически характеристики”; 

ІV. КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

Класирането на офертите се извършва от комисията по низходящ ред на получените 

Комплексни оценки, като на първо място се класира офертата с най-висока Комплексна 

оценка. При наличие на две или повече оферти с равни Комплексни оценки, на първо място се 

класира офертата с най-висока оценка по Показателя „цена” (Пц). 
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УКАЗАНИЕ ЗА ПОДГОТОВКАТА НА ОФЕРТА 

Наименование на поръчката: "Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 

Автоматизирана система за генетичен анализ с възможност за извършване на една 

платформа секвениране, фрагментен анализ и изследване на генна експресия за нуждите на 

"Център за върхови постижения – Транслиращи изследвания в хематологията", по проект 

CVP 01/ 0119/Д002-35/12.03.2009 по програма на ФНИ-МОМН – "Изграждане на центрове за 

върхови научни постижения" 

Възложител: Национален център по заразни и паразитни болести 

При изготвяне на офертата всеки участник в процедурата за възлагане на обществена 

поръчка е длъжен да се придържа точно към условията, обявени от възложителя. 

До изтичането на срока за получаване на офертите всеки участник в процедурата може 

да промени, допълни или оттегли офертата си. 

Всеки участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка има право да 

представи само една оферта. 

Възложителят не е допуснал възможността за представяне на варианти, съответно 

всеки участник може да предложи само един вариант в офертата си. 

За разглеждане се приемат само офертите, които отговарят на минималните 

изисквания, посочени от възложителя в Обявлението за обществена поръчка. 

Лице, което е дало съгласие и е посочено като подизпълнител в офертата на участник, 

не може да представи самостоятелна оферта. 

Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен 

от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху 

плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и 

електронен адрес. 

 Всеки плик с оферта съдържа 3 (три) запечатани непрозрачни плика със следното 

съдържание: 

1. Плик №1 с надпис „Документи за подбор”, в който се поставят документите, 

изисквани от Възложителя, отнасящи се до критериите за подбор на участниците или 

кандидатите, а именно: 

А) Списък на документите, съдържащи се в офертата; 

Б) Удостоверение за актуално състояние  - за българско юридическо лице, документ за 

регистрация на чуждестранно лице съобразно националното му законодателство, а когато 

участникът е физическо лице - копие от документ за самоличност. Ако участникът е 

търговско дружество, регистрирано по Закона за търговския регистър, може да представи 

заверено извлечение от електронната страница на Агенцията по вписванията;  

В) Декларация/декларации за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗОП;    

Г) Декларация за подизпълнителите по чл.56 ал.1 т.8 от ЗОП - по образец; 

Д) Документи, доказващи финансовите възможности на участника: 

1. Информация за общия оборот и за оборота на стоките, които са обект на поръчката, за 

последните три години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е 

започнал дейността си. 

2. Референции за изпълнени договори със сходен предмет на  поръчката през последните три 

години (2009, 2010, 2011) за различни възложители. 

Е) Документи, доказващи техническите възможности на участника: 

1 Сертификат за внедрена система за управление качеството по EN ISO 9001 или 

еквивалентен за  участника – заверено копие, придружено с превод на български език (когато 

документа е на чужд език);  
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2. Сертификат за внедрена система за управление качеството по EN ISO 9001 или 

еквивалентен за производителя – заверено копие, придружено с превод на български език 

(когато документа е на чужд език);  

3. Сертификат или декларация от производителя за нанесена СЕ маркировка.  

4. Оторизация от производителя на предлаганата апаратура, удостоверяваща правото на 

участника да извършва доставка и сервизно обслужване – оригинал или нотариално заверено 

копие;  

5. Декларация, че участникът разполага със собствена или наета сервизна база и ще осигури 

най-малко две години гаранционно сервизно обслужване на апарата, както и 

извънгаранционно обслужване, придружена от описание на сервизната база; 

Ж) Попълнен и подписан проект на договор, придружен от декларация по чл.56 ал.1 т.12 за 

приемане условията в проекта на договор; 

З) Документ за закупена документация за участие; 

И) Документ за внесена гаранция за участие; 

К) Други документи за подбор, изискани от Възложителя. 

Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или 

техни обединения, офертата се подава на български език, документът по б. Б) по-горе се 

представя в легализиран превод, а всички останали документи, които са на чужд език, се 

представят и в превод на български език. Ако участникът е обединение, документите се 

представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. 

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, 

документите за допустимост се представят съобразно изискванията на чл.25 ал.8 от ЗОП. В 

този случай участникът представя и документ по чл.56 ал.1 т.2 от ЗОП в Плик №1. 

2. Плик №2 с надпис „Техническо предложение за изпълнение на поръчката”, в който 

се поставят документите, свързани с изпълнението на поръчката съобразно избрания от 

възложителя критерий и посочените в документацията изисквания: 

А) Техническо предложение заедно с таблично приложение към него „Таблица за 

техническо съответствие на хартиен и електронен носител.  

- Попълва се и се прилага таблица за техническо съответствие на предлагания апарат. В 

съответните графи се нанася следната информация:  

  - отговаря ли апаратът на посоченото изискване – попълва се „да” или „не” 

  - № каталог в който се съдържа информация за конкретната характеристика 

  - страница от каталога, на която се вижда съответствието  

 Техническото предложение се подава заедно със сравнителната таблица 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО на хартиен и на електронен носител.   

Б) Оригинални каталози и брошури на оферирания апарат, от които да е видно 

съответствието с посочените в Сравнителната таблица технически показатели и 

изискванията на Техническата спецификация;  

В) Декларация, че участникът разполага със собствена или наета сервизна база и ще 

осигури най-малко две години гаранционно сервизно обслужване на апарата, придружена от 

описание на сервизната база;  

 3. Плик №3 с надпис „Предлагана цена”, който съдържа: 

А) ценовото предложение на участника.  Цената е окончателна и не търпи промени за 

целия срок на договора. Предложената цена в ценовата оферта трябва да е в български лева, 

без включен ДДС. Ценовото предложение се прилага на хартиен и електронен носител.  

При наличие на съмнение и/или неяснота по повод на представени документи и/или 

декларирани обстоятелства, Възложителят има право да изиска допълнителни разяснения 

и/или доказателства от участника по реда на чл.68 ал.11 от ЗОП. 
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Предлаганата с офертата цена се представя в отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагана цена”, поставен в плика с офертата.  

При приемане на оферта служител на възложителя отбелязва върху плика поредния 

номер, датата и часа на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, 

за което на приносителя се издава документ. 

Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците 

оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в 

незапечатан, прозрачен или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия 

регистър. 

Оферта може да бъде представена и по електронен път при условията и по реда на 

Закона за електронния документ и електронния подпис. В този случай участникът е длъжен 

да представи на възложителя всички документи, които не са в електронен вид, по 

конвенционалния ред, преди изтичането на срока за получаване на офертите. 

Гаранция  за участие се внася по следната банкова сметка на Възложителя или се учредява 

банкова гаранция: 

IBAN: BG91 BNBG 9661 3100 1509 01 
BIC - BNBGBGSD 

БНБ Централно управление 

Основание за плащане: Гаранция за участие в открита процедура за възлагане на 

обществена поръчка "Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 

Автоматизирана система за генетичен анализ с възможност за извършване на една 

платформа секвениране, фрагментен анализ и изследване на генна експресия” 
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Д О Г О В О Р 

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

 

№ ___/_________2012 г. 

 
 Днес, ………….. 2012 г., в гр. София, на основание чл.41, ал.1 от ЗОП и във връзка с 

Решение № …/………….. 2012 г. на възложителя за определяне на изпълнител на обществена 

поръчка, беше сключен този договор между: 

 1. НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО ЗАРАЗНИ И ПАРАЗИТНИ БОЛЕСТИ, със 

седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Янко Сакъзов” № 26, БУЛСТАТ 00662721, 

представлявана от изпълнителния проф. Д-р Тодор Кантарджиев - Директор, от една страна, 

наричана ВЪЗЛОЖИТЕЛ, и  

 2. ……………………………………. от друга страна, наричан/наричано 

ИЗПЪЛНИТЕЛ. 

 Страните се споразумяха за следното: 

 І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА И ЦЕНА 

Чл.1. Изпълнителят се задължава да прехвърли на Възложителя собствеността върху 

Автоматизирана система за генетичен анализ с възможност за извършване на една 

платформа секвениране, фрагментен анализ и изследване на генна експресия, по проект 

CVP 01/0119/Д002-35/12.03.2009 по програма на ФИН-МОМН-„Изграждане на Центрове за 

върхови научни постижения“,  подробно описана в приложението към този договор, 

наричана в договора за краткост ” апарата” и да извърши описаните в договора дейности по 

монтаж, инсталиране, пускане в експлоатация, гаранционна поддръжка и обучение на 

персонала срещу цена в размер на ……………………… лева без включен ДДС, която 

Възложителят се задължава да му заплати. 

Чл.2. В посочената в чл.1 цена са включени и следните дейности, които Изпълнителят 

се задължава да извърши:  

1/ доставка, монтаж, инсталиране и пускане в експлоатация на апарата, обучение на 

персонала на място за работа с апарата, включващ - теоретична подготовка (принцип на 

работа на апарата) и практическо обучение за трите основни метода (фрагментен анализ, 

секвениране, генна експресия), включващ цялостно изпълнение на даден протокол и 

софтуерен анализ;  

2/ 24 (двадесет и четири) месеца гаранционно сервизно обслужване на апарата. 

3/ В цената се включват и реактивите, посочени в Техническата спецификация – 

Приложение №1. 

Чл.3. Собствеността върху апарата – предмет на този договор преминава върху 

Възложителя от момента на инсталирането му в сградата на Възложителя  на посочено от 

последния място, което се удостоверява с двустранен протокол. 

ІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл.4. Изпълнителят се задължава да достави и предаде на Възложителя описания в 

договора апарат на адрес: гр. София, ул. „Пловдивско поле” № 6, в срок до 30 календарни 

дни от датата на подписване на този договор. Транспорта, товаро-разтоварната дейност до 

склада на Възложителя, монтажът, пускането в експлоатация и обучението на персонала се 

извършва от Изпълнителя за негова сметка. 

Чл.5. Изпълнителят декларира, че при сключване на договора апаратът е нов, 

неупотребяван и няма недостатъци. Изпълнителят отговаря и когато не е знаел за 

недостатъците. 
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Чл.6. След като приеме апарата с подписване на приемо-предавателен протокол 

между страните, Възложителят трябва да го прегледа в течение на 30 (тридесет) работни дни 

и да уведоми Изпълнителя за забелязаните недостатъци. Ако не направи това, апаратът се 

смята за одобрен, освен ако по-късно се открият недостатъци, които не са могли да бъдат 

забелязани при обикновен преглед,за което Възложителя следва незабавно да уведоми 

Изпълнителя за откритите недостатъци. 

ІІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл.7. Възложителят е длъжен да приеме уговорения в договора апарат от 

Изпълнителя в уговорения срок, ако същият отговаря на характеристиките, описани в 

спецификацията, приложена към договора, както и ако е доставен  на уговореното място, 

като заплати цената по начина и при условията в настоящия договор. 

ІV. ПРЕМИНАВАНЕ НА РИСКА 

Чл.8. Рискът от случайното погиване или повреждане на апарата преминава върху 

Възложителя от момента на приемането му с подписване на приемо-предавателен протокол 

между страните. 

V. ГАРАНЦИИ, СЕРВИЗ И КАЧЕСТВО 

Чл.9. Изпълнителят гарантира пълната функционална годност на апарата съгласно 

техническите стандарти за качество и безопасност, като е длъжен да представи на 

Възложителя при предаването и монтирането му сертификати на производителя и 

Ръководство за употреба на български език. 

Чл.10. Изпълнителят се задължава да отстранява за своя сметка всички дефекти в 

рамките на гаранционния срок от 24 (двадесет и четири) месеца, който тече от датата на 

двустранно подписване на протокол за монтаж и пускане в експлоатация на апарата. 

Пълното гаранционно обслужване включва: 2 (два) пъти годишно профилактика, посещения 

при аварийна необходимост, ремонт, доставка и подмяна на резервни части. В обслужването 

са включени цените на труда, резервните части и транспорта. 

Чл.11. Рекламациите се предявяват пред изпълнителя в следните срокове: 

- за явни недостатъци в срока по чл.6;  

- за скрити недостатъци – през целия гаранционен срок. 

Чл.12. Гаранционната поддръжка осигурява техническа помощ на място, което следва 

да бъде направено от Изпълнителя в рамките на 48 (четиридесет и осем) часа след 

констатиране на дефекта и включва разходи за труд, резервни части и транспорт. 

 VІ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 

 Чл.13. (1) При подписването на този договор Изпълнителят представя гаранция за 

добро изпълнение в размер на 3% (три процента) от цената по чл.1. 

(2) Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: 

1. парична сума; 

2. банкова гаранция. 

 Изпълнителят избира сам формата на гаранцията за изпълнение. 

(3) Гаранцията за изпълнение се превежда от Изпълнителя на Възложителя по 

следната банкова сметка: 

Банкова сметка 

IBAN: BG91 BNBG 9661 3100 1509 01 

BIC - BNBGBGSD 

БНБ Централно управление 
Чл.14. (1) Възложителят има право да задържи гаранцията за изпълнение, когато 

Изпълнителят не изпълни някое от задълженията си по договора.  
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    (2)  В случаите по ал.1, когато Изпълнителят е представил банкова гаранция, 

Възложителят има право да пристъпи към упражняване на правата по нея в случай на 

неизпълнение на което и да е от задълженията на Изпълнителя. 

Чл.15.  (1) Гаранцията за изпълнение се освобождава от Възложителя в 14-дневен 

срок след изтичане на гаранционния срок на апарата в случай, че не е реализирана 

гаранционна отговорност за този период. 

     (2) Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за 

периода, през който средствата законно са престояли при него. 

VІІ. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ 

Чл.16. В случай на неизпълнение на някое от срочните си задължения, произтичащи 

от този договор, Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка в размер на 0.5% (нула 

цяло и пет десети процента) на ден, от стойността на неизпълненото в уговорените срокове 

задължение, както и обезщетение за пропуснатите ползи и причинените вреди в резултат на 

забавата или неизпълнението. 

VІІІ. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл.17. (1) Възложителят заплаща авансово пълната стойност (100 %) на апарата в 

срок до 15 /петнадесет работни дни след представяне от Изпълнителя на проформа фактура 

или фактура оригинал за стойността на доставката и представяне на безусловна и 

неотменяема оригинална банкова гаранция за авансово плащане издадена от българска банка 

в полза на Национален център по заразни и паразитни болести. Стойността на банковата 

гаранция за авансово плащане трябва да е равна на сумата, която е предоставена авансово от 

Възложителя.  

(2) Банковата гаранция се представя в Национален център по заразни и паразитни болести в 

срок до 5 /пет/ работни дни от сключване на настоящия договор и е със срок на валидност 

най-малко 90 /деветдесет/ работни дни след датата на изтичане срока на договора. 

Възложителят се задължава да върне банковата гаранция след доставянето и монтажа на 

апарата и представяне на Възложителя на двустранно подписан приемо-предавателен 

протокол за извършената доставка, монтаж и пускане в експлоатация на апарата.  

(3) Възложителят превежда дължимата сума по фактурата  по специална сметка, посочена в 

оригиналната банкова гаранция на Изпълнителя за авансово плащане. 

 

ІХ. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл.18. (1) Действието на този договор се прекратява с окончателното изпълнение на 

произтичащите от него задължения. 

(2) Този договор може да бъде прекратен предсрочно по взаимно съгласие на 

страните, изразено в писмена форма. 

(3)  Възложителят може да прекрати този договор, ако в резултат на обстоятелства, 

възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения. В този 

случай Възложителят дължи на Изпълнителя обезщетение за претърпените вреди от 

сключването на договора. 

Чл.19. Възложителят не дължи плащане на продажната цена, когато вещта е погинала 

или е била повредена, както и ако това е станало поради нейните недостатъци или поради 

случайно събитие. 

Х. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл.20.Страните по този договор не могат да го променят или допълват. 

Чл.21. При подписването на този договор Изпълнителят представи: 

 а/ съответните документи по чл.47, ал.9 и чл.48, ал.2 от ЗОП, както и изискуемите от 

ЗОП документи относно подизпълнителите, а именно: 
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 Удостоверение за актуално състояние; 

 Удостоверение, от което да е видно, че дружеството – участник не се намира в 

производство по ликвидация; 

 Удостоверение, от което да е видно, че дружеството – участник не се намира в 

производство за обявяване в несъстоятелност и не е обявен в несъстоятелност; 

 Свидетелства за съдимост за всички физически лица, управляващи и представляващи 

дружеството – участник, посочени в удостоверението за актуално състояние; 

 Документ за внесена гаранция за изпълнение в размер на 3% от стойността на  

договора без включен ДДС; 

 Други документи, доказващи липса на обстоятелствата по чл.47 ал.2 от ЗОП 

Чл.22. За всички неуредени въпроси във връзка с изпълнението и прекратяването на 

този договор ще бъдат прилагани съответните разпоредби на действащото българско 

законодателство, като споровете се уреждат чрез преговори, а при невъзможност за 

доброволно разрешаване на спора – по съдебен ред. 

 Договорът е съставен и подписан в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от 

страните. 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:      ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

/проф. Д-р Тодор Кантарджиев/     /________________________/  
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ДО 

НЦЗПБ 

БУЛ. „ЯНКО САКЪЗОВ” № 26 

ГР. СОФИЯ 

 

 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

ЗА  ИЗПЪЛНЕНИЕ  НА  ПОРЪЧКАТА  И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА 

Наименование на поръчката: "Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 

Автоматизирана система за генетичен анализ с възможност за извършване на една 

платформа секвениране, фрагментен анализ и изследване на генна експресия за нуждите на 

"Център за върхови постижения – Транслиращи изследвания в хематологията", по проект 

CVP 01/ 0119/Д002-35/12.03.2009 по програма на ФНИ-МОМН – "Изграждане на центрове за 

върхови научни постижения" 

Възложител: Национален център по заразни и паразитни болести 

Настоящото Техническо предложение е подадено от 

_______________________________________________, ЕГН _____________________, в 

качеството му на _____________________________________ на участника 

_________________________________________________, ЕИК ________________, вписан в 

_____________________, със седалище и адрес на управление: гр. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

След запознаване с всички изисквания на възложителя и документацията за участие в 

процедурата, потвърждавам, че представляваният от мен участник отговаря на изискванията и 

условията, посочени в документацията във връзка с предмета на поръчката. Същото доказвам с 

документите, посочени в Списъка на документите, съдържащи се в офертата. 

 

ПРЕДЛАГАМ: 

1. Място на изпълнение на поръчката: сградата на “СБАЛХЗ” ЕАД, гр. София, ул. 

„Пловдивско поле” №6;  

2. Цена за изпълнение: съгласно ценово предложение, поставено в запечатан плик с надпис 

„Предлагана цена”; 

3. Техническо съответствие: съгласно сравнителна таблица – част от офертата;  

4. Ще осигуря за своя сметка обучение на място на персонала на Възложителя и посочени от него 

лица, включващо - теоретична подготовка (принцип на работа на апарата) и практическо 

обучение за трите основни метода (фрагментен анализ, секвениране, генна експресия), 

включващ цялостно изпълнение на даден протокол и софтуерен анализ;   

5. Срок на доставка след сключването на договор (най-много 30 календарни дни): _______________;  

6. Начин на плащане – съгласно условията на проекта на договор; 

7. Срок на гаранционно сервизно обслужване на апарата след подписването на приемо-

предавателен протокол за извършени доставка, монтаж, инсталиране и пускане в експлоатация 

(най-малко 24 месеца) ____________________________; 



2 

 

8. Срок на валидност на офертата (най-малко 90 календарни дни от крайния срок за 

получаване на оферти): _______________ 

 

В случай, че представляваният от мен участник бъде определен за изпълнител, ще 

представи в срок всички документи, необходими за подписването на договор за обществена 

поръчка. 

 

 

ПОДПИС: 

 

Дата ________________________  

Име и фамилия  ___________________________________________  

Длъжност ___________________________________________________  

Наименование на участника ____________________________________  



СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА 

 
"Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Инвертен 

флуоресцентен микроскоп със сканираща глава за TIRF (Total Internal Reflection 

Fluorescence) приложения с бяла светлина за нуждите на "Център за върхови 

постижения – Транслиращи изследвания в хематологията", по проект CVP 

01/0119/Д002-35/12.03.2009 по програма на ФНИ-МОМН – "Изграждане на 

центрове за върхови научни постижения" 

Възложител: Национален център по заразни и паразитни болести 

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

(наименование на участника) 

 

№ 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ РАБОТНИ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ  

И ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ 

 
СЪОТВЕТС

ТВИЕ 

 
КАТАЛОГ 

№ 

 
СТРАНИЦ

А № 

 

1 Апаратът да позволява извършването на 

следните процедури: 

   

 1.1. Определяне на нуклеотидната 

последователност на ДНК фрагменти на 

принципа на Сейнджър секвениране 

   

1.2.  Фрагментен анализ на нуклеинови киселини    

1.3. Изследване на генна експресия     

1.4. Позволяващ провеждане на следните 

анализи: MLPA, AFLP,  LOH, SNP, STR 

   

2 Принцип на разделяне - капилярна 

електрофореза 

   

3 Капилярен арей - не по-малко от 8 капиляри    

4 Светлинен източник – лазер    

5 Детекция на лазер-индуцирана 

флуоресценция: едновременно не по-малко от 4 

флуоресцентни бои. 

   

6 Възможност за изследване на фрагменти на 

дължина между 100 и 500 двойки бази  

   

7  Компютърно осигуряване     

 7.1. Хардуер, позволяващ поддържане на 

софтуерните изисквания на апарата, включващ 

компютър, монитор, принтер 

   

7.2. UPS устройство, съобразено с 

характеристиките на апарата  

   

7.3. Софтуер - Windows базиран софтуер 

снабден с лиценз за неограничен брой 

потребители.  

   

7.4. Специфичен лицензиран софтуер за контрол 

и управление на апарата и провеждане на 

различните видове анализ: генна експресия, 

секвениране и фрагментен анализ.    

   



 

№ 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ РАБОТНИ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ  

И ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ 

 
СЪОТВЕТС

ТВИЕ 

 
КАТАЛОГ 

№ 

 
СТРАНИЦ

А № 

 

10 Възможност за работа при температура на 

средата между 15
о
С и 30

о
С, без да има 

специални изисквания към работната среда. 

   

11 Реактиви и консумативи за инсталиране и 

калибриране на системата 

   

12 Захранване: 220-240V, 50/60Hz    

13 Окомплектован с всички необходими 

реактиви и консумативи за секвениране на 

96-100 проби  

   

14 Окомплектован с всички необходими 

реактиви и консумативи за изследване на 

генна експресия на 96-100 проби 

   

15 Окомплектован с всички необходими 

реактиви и консумативи за извършване на 

фрагментен анализ на 96-100 проби 

   

16 Резервен набор от капиляри    

 

 

 

№ 

 

НЕЗАДЪЛЖИТЕЛНИ РАБОТНИ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ  

И ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ 

 
СЪОТВЕТ

СТВИЕ 

 
КАТАЛОГ 

№ 

 
СТРАНИЦ

А № 

 

1 Софтуер за дизайн на мултиплексна PCR    

2 Един вид капилярен арей за всички приложения    

3 Система за идентификация и проследимост на 

реактивите и консумативите 

   

4 Интегриран четец на бар кодове    

5 Време за настройка на системата и привеждане в 

готовност за анализ 

   

6 Количество проба за анализ на експресия на 30 

гена 

   

 



1 

 

 

ДО 

„СБАЛХЗ” ЕАД 

УЛ. „ПЛОВДИВСКО ПОЛЕ” № 6  

ГР. СОФИЯ 

 

 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Наименование на поръчката: "Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 

Автоматизирана система за генетичен анализ с възможност за извършване на една 

платформа секвениране, фрагментен анализ и изследване на генна експресия за нуждите на 

"Център за върхови постижения – Транслиращи изследвания в хематологията", по проект 

CVP 01/ 0119/Д002-35/12.03.2009 по програма на ФНИ-МОМН – "Изграждане на центрове за 

върхови научни постижения" 

Възложител: Национален център по заразни и паразитни болести 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

Във връзка с обявената процедура за възлагане на горепосочената поръчка, Ви 

представяме нашето ценово предложение. 

 

ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ФОРМИРАНЕТО Й 

 

 

Марка и модел на 

апарата 

Производител Основни технически 

характеристики 

Цена без ДДС  

в лева 
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 За изпълнение предмета на поръчката в съответствие с условията на настоящата 

процедура, общата стойност на нашето предложение възлиза на: 

 

 

 

Словом: 

(посочва се цифром и словом стойността в лева без  ДДС) 

 

 

 Предложената цена е определена при пълно съответствие с изискванията на 

възложителя.  

 Цената е в лева без включен ДДС. 

 Цената е крайна и включва стойността на апарата, всички разходи по доставката, 

монтажа, инсталирането, пускането в експлоатация, посочените в техническата 

спецификация консумативи, обучението на персонала и гаранционното сервизно обслужване 

за срок от 24 месеца.  

 

 

Дата ________________________  

Подпис и печат ______________________________________________  

Име и фамилия  ___________________________________________  

Длъжност  __________________________________________________  

Наименование на участника ____________________________________  

 

 

Забележка:  
Този документ задължително се поставят в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис 

„Предлагана цена”, поставен в плика с офертата. 
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Д Е К Л А Р А Ц И Я 
*
 

 

по чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗОП 

 

 
Долуподписаният /-ната/ ....……………………………………………………., с лична 

карта № …………………………, издадена на …………………… г. от 

………………………………., с ЕГН ……………………………………, в качеството ми на 

......................……………………………………….......................... на 

………………………………………………………………………….........……….. – участник в 

открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка, монтаж и 

въвеждане в експлоатация на Автоматизирана система за генетичен анализ с възможност за 

извършване на една платформа секвениране, фрагментен анализ и изследване на генна 

експресия за нуждите на "Център за върхови постижения – Транслиращи изследвания в 

хематологията", по проект CVP 01/ 0119/Д002-35/12.03.2009 по програма на ФНИ-МОМН – 

"Изграждане на центрове за върхови научни постижения" 

 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, че: 

 

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за: 

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, 

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

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

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

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

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

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

законодателството на държавата, в която е извършено нарушението. 

3. Участникът, който представлявам, не е: 

а) обявен в несъстоятелност; 

б) в производство по ликвидация и не се намира в подобна процедура съгласно 

националните закони и подзаконови актове. 

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

споразумение с кредиторите си по смисъла на чл.740 от Търговския закон, и не се намира в 

подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, дейността му не е под 

разпореждане на съда и не е преустановил дейността си; 

4. Участникът, когото представлявам, няма парични задължения към държавата или към 

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

с влязъл в сила акт на компетентен орган, а ако има – допуснато е разсрочване или отсрочване 

                                                 
*
 Декларацията се подписва от едноличния търговец,когато участникът е физическо лице. 

Декларацията се подписва от лицата, посочени в чл.47, ал.4 от ЗОП, когато участникът е 

юридическо лице. 
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на задълженията, или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното 

осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът е 

установен. 

5. Участникът, когото представлявам, не е виновен за неизпълнение на задължения по 

договор за обществена поръчка, доказано от възложител с влязло в сила съдебно решение. 

6. Участникът, когото представлявам, няма наложено административно наказание за 

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

7. Участникът, когото представлявам, не е осъден с влязла в сила присъда за 

престъпление по чл.313 от Наказателния кодекс във връзка с процедури по възлагане на 

обществени поръчки. 

8. Участникът, когото представлявам, няма лице по чл.47 ал.4 от ЗОП, който да е 

свързано лице с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата 

организация. 

9. Участникът, който представлявам, не е сключил договор с лице по чл.21 или чл.22 от 

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.  

 

Известна ми е отговорността по чл.313 от НК за посочване на неверни данни. 

________ 2012 г.     ДЕКЛАРАТОР: 



 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

 

по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП 

 

 
Долуподписаният /-ната/ ....……………………………………………………., с лична 

карта № …………………………, издадена на …………………… г. от 

………………………………., с ЕГН ……………………………………, в качеството ми на 

......................……………………………………….......................... на 

………………………………………………………………………….........……….. – участник в 

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка, монтаж и въвеждане 

в експлоатация на Автоматизирана система за генетичен анализ с възможност за 

извършване на една платформа секвениране, фрагментен анализ и изследване на генна 

експресия за нуждите на "Център за върхови постижения – Транслиращи изследвания в 

хематологията", по проект CVP 01/ 0119/Д002-35/12.03.2009 по програма на ФНИ-МОМН – 

"Изграждане на центрове за върхови научни постижения" 

Д Е К Л А Р И Р А М, че: 

Участникът, който представлявам: 

1. При изпълнението на поръчката няма да използва / ще използва подизпълнители; 

2. Подизпълнители ще бъдат:  

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

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

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

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

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

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

 

(избройте наименованията, седалищата и адресите на управление на подизпълнителите, 

стойността и дела но тяхното участие (процент от общата стойност и конкретната част от 

предмета на обществената поръчка), която ще бъде изпълнена от всеки подизпълнител) 

 

 Подизпълнителите са запознати с предмета и условията на поръчката и са дали съгласие 

за участие в процедурата. 

 

Известна ми е отговорността по чл.313 от НК за посочване на неверни данни. 

 

 

 

_____________2012 г.     ДЕКЛАРАТОР:  



    

1 

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

 

по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП 

 

 
Долуподписаният /-ната/ ....……………………………………………………., с лична 

карта № …………………………, издадена на …………………… г. от 

………………………………., с ЕГН ……………………………………, в качеството ми на 

......................……………………………………….......................... на 

………………………………………………………………………….........……….. – участник в 

открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка, монтаж и 

въвеждане в експлоатация на Автоматизирана система за генетичен анализ с възможност за 

извършване на една платформа секвениране, фрагментен анализ и изследване на генна 

експресия за нуждите на "Център за върхови постижения – Транслиращи изследвания в 

хематологията", по проект CVP 01/ 0119/Д002-35/12.03.2009 по програма на ФНИ-МОМН – 

"Изграждане на центрове за върхови научни постижения" 

 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, че: 

Приемам условията на Проекта на договор неразделна част от Документацията за участие. 

Известна ми е отговорността по чл.313 от НК за посочване на неверни данни. 

________ 2012 г.     ДЕКЛАРАТОР: 




