
 

БЪЛГАРСКА  АКАДЕМИЯ  НА  НАУКИТЕ 

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ПО ГЕОФИЗИКА,  
ГЕОДЕЗИЯ И ГЕОГРАФИЯ 

София 1113, ул. “Акад. Г. Бончев” бл. 3, тел: (02)9793322, факс: (02)9713005 
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ДО „СОЛИТЕХ” АД,  

ЕИК 200610482 

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ: Р БЪЛГАРИЯ, ГРАД СОФИЯ, 

БУЛ.”ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ” №55  

ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ РОСЕН ПЕТКОВ 

тел.:+359879999878 Електронна поща: office@solitech.bg 

   

ПОКАНА 

за участие в обществена поръчка, възлагана чрез изпращане на покана до 

определено лице по реда на чл.191, ал.1, т.2 от ЗОП с предмет ”Доставка на 

сеизмична станция, сеизмометри и съответните кабели и окомплектоващи 

модули.” 

 

УВАЖАЕМИ Г-Н ПЕТКОВ,  

 На основание чл. 191, ал. 1, т. 2 от ЗОП приложено, изпращаме Ви покана, с която Ви 

каним да представите оферта за участие в обществена поръчка с предмет ”Доставка на 

сеизмична станция, сеизмометри и съответните кабели и окомплектоващи 

модули”. 

Моля в срок до 17:00 часа на 09.04.2020г. да представите в сградата на 

Национален Институт по Геофизика, Геодезия и География  – БАН (НИГГГ – БАН), на 

адреса на Възложителя: Република България, гр.София, п.к.1113, ул. „Академик Георги 

Бончев” блок № 3, оферта съобразена с изискванията на Възложителя, посочени в 

техническата спецификация, която е неразделна част от настоящата покана. 

I. Мотиви за възлагане на обществената поръчка по чл. 191, ал. 1, т. 2 от 

ЗОП. 

 Във връзка с изпълнение на задачи по проект „НАЦИОНАЛЕН 

ГЕОИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР“, обект от Националната пътна карта за научна 

инфраструктура 2017-2023 г.,финансиран по програма НПКНИ 2017-2023 с възложител 

МОН и за разширяване на регистрационните възможности на Националната Система за 

Сеизмологична Информация (НОТССИ) и подобряване на епицентралните оценки на 

регистрираните земетресения е необходимо да се закупят една цифрова сеизмична 

станция, два широколентови сеизмометри и съответните кабели и окомплектоващи 



модули. Новата апаратура трябва да бъде съвместима с апаратурата на останалите 25 

сеизмични станции от сеизмичната мрежа, както и със специализирания софтуер за 

пренос и обработка на данните в националния сеизмологичен център. Сеизмичната 

апаратурата в НОТССИ е в експлоатация вече 12 години и за този период е доказала 

своята надеждност и е покрила напълно експлоатационните параметри, дадени от 

фирмата-производител - Refraction Technology. Специализираният софтуер отговаря 

изцяло на целите на НОТССИ за надеждна регистрация на сеизмичните събития на 

територията на България и прилежащите земи, експресна оценка на параметрите на 

земетресенията и произвеждане на качествени данни за провеждане на научни и 

научно-приложни изследвания. Новите версии на специализирания софтуер се доставят 

безплатно от фирмата, производител. Закупуването на апаратура от друг производител 

би довело до технически затруднения при експлоатацията и поддържането на различни 

видове апаратура и несъвместимост на данните.  

Поради изложените причини, смятаме, че е целесъобразно необходимата 

цифрова станция, сеизмометрите, кабелите и окомплектоващите модули да бъдат 

закупени от фирмата Refraction Technology, която в настоящия момент е част от 

фирмата Trimble, но продължава да произвежда и доставя същата номенклатура от 

сеизмична апаратура и софтуер. В България вече има единствен официален 

представител на фирма Trimble, респективно на Refraction Technology, а именно фирма 

Solitech (Солитех АД) с адресна регистрация гр. София, ул. „Цанко Церковски” 26 и 

ЕИК: 200610482, МОЛ Росен Петков. Фирма Солитех АД може да достави 

необходимата сеизмологична апаратура – цифрова сеизмична станция, сеизмометри, 

кабели и окомплектоващи модули. 

 

1. Предмет на обществената поръчка ”Доставка на сеизмична станция, 

сеизмометри и съответните кабели и окомплектоващи модули”. 

         2. Място за изпълнение на поръчката – Национален Институт по Геофизика, 

Геодезия и География  – БАН. 

         3. Срок за изпълнение на поръчката – до 45 работни дни, считано от датата на 

пописване на договора. 

Ако участникът предложи срок за изпълнение по-дълъг от 45 работни дни ще бъде 

отстранен от участие. Срокът за изпълнение започва да тече от датата на подписване на 

договора. 

 4. Срок на валидност на офертата -  30 календарни дни, считано от датата на 

подаване на офертата за участие. 

 5. Критерий за възлагане – най-ниска цена. 

 6. Прогнозна стойност – до 48 980.00 лева без ДДС. 



Участниците задължително изработват предложенията си при съобразяване с 

максималната стойност на осигурения от възложителя бюджет.  

Ценова оферта на участник, в която се предлага цена по-висока от посочената 

прогнозна стойност ще бъде отстранена от участие в поръчката.  

 7. Финансиране и начин на плащане 

7.1. Финасирането е по проект „Национален геоинформационен център (НГИЦ)“, 

финансиран от МОН по програма „Националната пътна карта на научна ифраструктура 

(НПКНИ) 2017-2023“ с договор № ДО1-161/28.08.2018 г. и Споразумение № Д01-

322/18.12.2019 г. 

7.2. Начинът на плащане е както следва: 

 Заплащането на оборудването ще става в левове по банков път с платежно 

нареждане по сметка на изпълнителя, в български лева, чрез авансово плащане - 100 % 

(сто процента) от цената по договора в срок до 15 (петнадесет) работни дни след 

подписване на договора.  

Авансовото плащане се извършва въз основа на проформа фактура-оригинал за 

стойността на авансовото плащане и гаранция за авансово плащане, издадена в полза на 

възложителя, покриваща 100% от стойността на авансовото плащане. 

  8. Мястото на доставка е Национален Институт по Геофизика, Геодезия и 

География  – БАН. 

 II. Изисквания към участниците в процедурата 

1. Условия за допустимост 

1.1. Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена 

поръчка участник: 

1.1.1. който е осъден с влязла в сила присъда, за:  

а) престъпления свързани с тероризъм, по чл. 108а от Наказателния кодекс;  

б) престъпления свързани с трафик на хора, по чл. 159а-159г от Наказателния 

кодекс;  

в) престъпления, свързани с трудовите права на гражданите по чл. 172 от 

Наказателнвия кодекс;  

г) престъпления против младежта по чл. 192а от Наказателния кодекс;  

д) престъпление против собствеността по чл. 194 – 217 от Наказателния кодекс;  

е) престъпление против стопанството по чл. 219 – 252 от Наказателния кодекс;  

ж) престъпления против финансовата, данъчната или осигурителната система, 

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

з) престъпления, свързани с подкуп по чл. 301 – 307 от Наказателния кодекс;  

и) престъпления, свързани с участие в организирана престъпна група по чл. 321 

и 321а от Наказателния кодекс;  



й) престъпления, свързани със замърсяване на околната среда, по чл. 352-353е от 

Наказателния кодекс.  

1.1.2. който е осъден с влязла в сила присъда, за престъпление, аналогично на 

тези по т. 2.1.1., в друга държава членка или трета страна.  

1.1.3. който 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 участника, 

или аналогични задължения съгласно законодателството на държавата, в която 

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

 Изискването по т. 2.1.3. 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.  

1.1.4. за когото е налице неравнопоставеност по чл. 44, ал. 5 от ЗОП.  

1.1.5. за когото 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 

участникът е установен.  

1.1.7. за когото е налице конфликт на интереси, който не може да бъде 

отстранен.  

Участниците следва да удостоверят липсата на обстоятелствата по чл. 54, 

ал. 1 от ЗОП с нарочна декларация по образец № 4 и образец № 5.   

Важно! Декларацията за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 

7 от ЗОП се подписва от лицата, които представляват участника. Когато 

участникът се представлява от повече от едно лице, декларацията за 

обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 6 от ЗОП се подписва от лицето, което може 

самостоятелно да го представлява. 

1.2. Други основания за отстраняване  

1.2.1. Участник за който е налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции 



с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни 

собственици.  

За удостоверяване на това обстоятелство, участникът представя 

декларация по образец - образец № 8. 

1.2.2. Участник за когото са налице обстоятелствата по чл. 69 от Закона за 

противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество 

(ЗПКОНПИ).   

За удостоверяване на това обстоятелство, участникът представя нарочна 

декларация по образец - образец № 9.  

1.2.4. Участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не 

изпълни друго условие, посочено в обявата за обществена поръчка или в тези 

указания.  

1.2.5.Участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително 

обявените условия на поръчката;  

2. Критерии за подбор – Възложителят не поставя изисквания за критерии за 

подбор. 

3. Гаранции  

3.1. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3% от стойността на 

договора без ДДС. 

Гаранцията може да бъде под формата на:  

- парична сума, преведена по банкова сметка на Възложителя: 

         IBAN: BG72 UNCR 9660 3110 0221 14 

BIC: UNCRBGSF 

БАНКА: УниКредит Булбанк АД 

или  

- безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена в полза на възложителя 

със срок на валидност  не по-малък от 30 дни след изтичане срока на договора. 

или 

- застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на 

изпълнителя. 

Забележка: Когато участникът, определен за изпълнител избере да представи 

гаранция за изпълнение под формата на Застраховка, която обезпечава изпълнението 

чрез покритие на отговорността на изпълнителя, то застраховката следва да 

отговаря на следните изисквания: 

- застрахователната сума по застраховката следва да бъде равна на 3% (три 

процента) от стойността на договора без ДДС; 

- застраховката трябва да бъде сключена за конкретия договор и в полза на 

Възложителя; 

- застрахователната премия трябва да е платима еднократно; 

- със срок на валидност най-малко 30 дни след срока на изпълнение на договора; 

- да е безусловна. 

Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение на договора. 



Когато гаранцията е представена под формата на парична сума или банкова 

гаранция, то тогава тя може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на 

трето лице – гарант. 

 Участникът, определен за изпълнител на обществена поръчка, представя 

банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за 

изпълнение на договора или застрахователната полица  преди подписването на 

договора за възлагане на обществената поръчка. 

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за 

изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка. 

Забележка: Участникът/изпълнителят трябва да предвидят и заплатят 

таксите по откриване и обслужване на гаранциите така, че размерът на получената 

от възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в процедурата/договора 

размер.  

ІІІ. Изисквания към офертите и необходимите документи  

1. Подготовка на офертата: 

1.1. Участниците трябва да проучат всички указания и условия за участие, 

дадени в документацията за участие.  

 1.2. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към 

обявените от възложителя условия.  

1.3. Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички 

изисквания и условия, посочени в тази покана, при спазване на ЗОП.  

1.4. Участникът в поръчката има право да представи само една оферта. 

1.5. Офертата се подписва от лицето, представляващо участника или от 

надлежно упълномощено лице или лица, като в офертата се прилага пълномощното от 

представляващия дружеството. 

2. Изисквания към съдържанието на офертата: 

2.1. Офертата се представя на български език в запечатана, непрозрачна опаковка 

от участника, или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска 

или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, 

посочен от възложителя . Върху опаковката участникът посочва: 

 наименованието на  участника, включително участниците в обединението, 

когато е приложимо; 

 адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес; 

 наименованието на поръчката. 

Опаковката включва документите посочени в т. 3 „Съдържание на офертата“ и опис на 

представените документи.  

2.2. Всички документи трябва да са: 

а) подписани или заверени (когато са копия) с гриф „Вярно с оригинала” и 

подпис, освен документите, за които са посочени конкретни изискванията за вида и 

заверката им; 



б) документите и данните в офертата се подписват само от лица с 

представителни функции, съгласно търговската регистрация или упълномощени за това 

лица. Във втория случай се изисква да се представи нотариално заверено пълномощно 

за изпълнението на такива функции;  

в) по предложението не се допускат никакви вписвания между редовете, 

изтривания или корекции.  

Важно! С подаването на офертата се счита, че участниците се съгласяват с 

всички условия на възложителя, в т.ч. с определения от него срок на валидност на 

офертите и с проекта на договор. 

3. Съдържание на офертата  

Всяка оферта трябва да съдържа:  

1. Опис на представените документи, съдържащи се в офертата – Образец № 1;  

2. Представяне на участника – Образец № 2; 

  3. Заявление за участие – Образец № 3;  

4. Декларация за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП – Образец № 

4;   

5. Декларация за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-6 от ЗОП – Образец № 5;   

6. Декларация за съгласие, за участие като подизпълнител, ако има такива – 

Образец № 6;  

7. Декларация за съгласие, за участие като трето лице, ако има такива – Образец 

№ 7;  

8. Декларация по чл. 3, т. 8  и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен 

режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици - Образец № 

8;  

9.  Декларация по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за 

отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) – Образец № 9;  

10. Техническо предложение - Образец № 10;  

11.  Ценово предложение - Образец № 11;   

4. Запечатване  

4.1. Документите се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която 

се посочва:   

  

НИГГГ – БАН  

ул. „Академик Георги Бончев” блок № 3 

 

О Ф Е Р Т А 

За участие в обществена поръчка с предмет:     

“…………………………………………….”  



 

Оферта от: …………………………………………………   /наименование на 

участника/  

Адрес за кореспонденция: …………………..  

Телефон: …………………………  

Факс: ……………………………..  

e-mail: ……………………………  

4.2. Опаковката включва документите посочени в т. 3 „Съдържание на 

опаковката“.  

ІV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА ТЕХНИЧЕСКА 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

  Приложение № 1 – Техническа спецификация 

 

V. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

  1. Отваряне на офертата 

Офертата ще се отвори на 10.04.2020г. в 12.00 ч. в сградата на НИГГГ – БАН: 

гр.София, п.к.1113, ул. „Академик Георги Бончев” блок № 3. 

Отварянето на офертата е публично и на него могат да присъстват участниците в 

процедурата или техни упълномощени представители. 

Комисията съставя протокол за разглеждането и оценката на офертата. 

Протоколът се представя на Възложителя за утвърждаване, след което в един и същи 

ден се изпраща на участника и се публикува в профила на купувача. 

Образците на документи са публикувани в Профила на Купувача на адрес 

http://niggg.bas.bg/konkursi. 

Дата на изпращане на поканата: 31.03.2020г.  

Лице за контакт: Антония Стойнова, 0898605008 

         

Заличен подпис – чл. 2, ал.1 ЗЗЛД 

Заличено име и научно звание – чл.2, ал.1 от ЗЗЛД 

       Директор на НИГГГ БАН 


