
ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 
 
РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ 
 
1.1) Наименование и адрес на възложителя  
 
 Официално наименование:  
 Министерство на финансите - Дирекция "ЦЗФД"   
 Адрес:  
 ул."Г. С. Раковски" №102  
 Град:  
 София   Пощенски код:  
 1040   Държава:  
 България   
 Лице/а за контакт:  
 Любомир Тушанов, Гергана Беремска  
 За контакти:  
 Дирекция "Централно Звено за Финансиране и Договаряне"   Телефон:  
 02 98592777   
 Електронна поща:  
 cfcu@minfin.bg   Факс:  
 02 98592773   
 Интернет адрес/и (когато е приложимо) 
 Адрес на възложителя (URL):  
 http://www.minfin.bg 
 Адрес на профила на купувача (URL):  
 http://www.minfin.bg/bg/page/209   
  
 
Допълнителна информация може да бъде получена на  
виж Приложение А.I  
  
 
1.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и Министерство или друг държавен 
орган, включително техни регионални или местни подразделения  Икономическа и 
финансова дейност 
  
  
Възложителят ще възлага обществена поръчка/и от името на друг/и възложител/и НЕ   
  
 
РАЗДЕЛ II: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 
 
  
РАЗДЕЛ II - “Модернизиране на българската полиция и повишаване на нейната 
ефективност - Доставка на техническо оборудване за извършване на лабораторни 
тестове за установяване на фалшифицирани документи за самоличност и въвеждане на 
биометрични показатели за установяване на самоличност на чужденци (КОМПОНЕНТ 
2.6)”, финансиран от програма ФАР по проект BG 2005/017-353.07.04  
II.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя 
 
“Модернизиране на българската полиция и повишаване на нейната ефективност - 
Доставка на техническо оборудване за извършване на лабораторни тестове за 



установяване на фалшифицирани документи за самоличност и въвеждане на 
биометрични показатели за установяване на самоличност на чужденци (КОМПОНЕНТ 
2.6)”, финансиран от програма ФАР по проект BG 2005/017-353.07.04   
  
II.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на доставката или услугата  
(Изберете само един обект – доставки или услуги, който съответства на конкретния 
предмет на вашата поръчка)  
  
Доставки   
Място на доставката или на изпълнение на услугата: България 
 
Код NUTS: BG 
 
II.3) Кратко описание на обекта и количеството/стойността на доставките или услугите 
(за всяка от категориите услуги) 
 
“Модернизиране на българската полиция и повишаване на нейната ефективност - 
Доставка на техническо оборудване за извършване на лабораторни тестове за 
установяване на фалшифицирани документи за самоличност и въвеждане на 
биометрични показатели за установяване на самоличност на чужденци (КОМПОНЕНТ 
2.6)”, финансиран от програма ФАР по проект BG 2005/017-353.07.04 Лот 1: Доставка 
на техническо оборудване на лаборатория за установяване на фалшифицирани 
документи за самоличност за нуждите на Специалния дом за временно настаняване на 
чужденци в кв. Бусманци. Доставчикът трябва да достави техническо оборудване за 1 
(една) лаборатория за установяване на фалшифицирани документи за самоличност, 
състояща се от и включващ: Видеоспектрален компаратор - 1 бр; Система с 
интегрирана камера - 1 бр; Раманов спектрометър - 1 бр; Стереомикроскоп за 
изследване с Коаксиална цифрова камера - 1 бр; PC конфигурация - 2 бр. Принтер - 1 
бр; Скенер - 1 бр; Главна връзка - 1 бр; Захранване на системата - 1 бр. Лот 2: Доставка 
на Биометрично оборудване Доставчикът трябва да достави оборудване за 2 (две) 
Станции (матрици) за снемане на биометрични данни, всяка от които състояща се от 
следните компоненти: Hardware- станция Remote Eurodac Livescan - 1 бр; PC 
конфигурация - 1 бр; Лазерен принтер – A4 - 1 бр; UPS захранване (VA / Watt): 800/520 
- 1 бр.   
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна) (в цифри)       валута __________ 
 
или от __________   до __________   валута __________ 
 
Обособени позиции (за информация относно обособените позиции използвайте 
Приложение Б толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции): ДА   
  
II.4) Номенклатура 
 
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)  
 
    Основен код Допълнителен код (когато е приложимо)  
Основен предмет на поръчка 33253000 E166  
Допълнителни предмети на поръчка 30211400 E166  
 30233231 E166  
  
II.5) Планирана дата за начало на процедурите по възлагане (когато е известно) 
04.01.2008 г.    
  



II.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на 
Световната търговска организация 
НЕ   
  
РАЗДЕЛ III: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА 
ИНФОРМАЦИЯ 
 
III.1) Условия, свързани с изпълнение на поръчката 
 
  
III.2) Условия за участие 
 
III.2.1) Запазени поръчки (когато е приложимо) 
 
НЕ  
 
  
РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ 
 
  
VI.1) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС* 
 
ДА  
 
  
Ако да, посочете проекта и/или програмата 
“Модернизиране на българската полиция и повишаване на нейната ефективност", 
финансиран от програма ФАР по проект BG 2005/017-353.07.04   
 
VI.2) Допълнителна информация (когато е приложимо) 
 
Решение/Заповед №........../дд.мм.гг. за откриване на процедурата   
  
VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление 
 
04.01.2008 г.    
 
ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ 
 
I) Адреси и лица, от които може да се получи допълнителна информация  
 
 Официално наименование:  
 Министерство на финансите, Дирекция "Централно звено за финансиране и 
договаряне"   
 Адрес:  
 ул. "Г. С. Раковски" №102  
 Град:  
 София   Пощенски код:  
 1040   Държава:  
 България   
 Лице/а за контакт:  



 Калина Пешева  
 За контакти:  
 Дирекция "Централно Звено за Финансиране и Договаряне"   Телефон:  
 02 98595276   
 Електронна поща:  
 k.pesheva@minfin.bg   Факс:  
 02 98592773   
 Интернет адрес/и (когато е приложимо):  
 http://www.minfin.bg   
  
 
ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
 
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИИЦИИ 
 
ЗА РАЗДЕЛ II - “Модернизиране на българската полиция и повишаване на нейната 
ефективност - Доставка на техническо оборудване за извършване на лабораторни 
тестове за установяване на фалшифицирани документи за самоличност и въвеждане на 
биометрични показатели за установяване на самоличност на чужденци (КОМПОНЕНТ 
2.6)”, финансиран от програма ФАР по проект BG 2005/017-353.07.04   
 
 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 
Наименование Доставка на техническо оборудване на лаборатория за установяване на 
фалшифицирани документи за самоличност за нуждите на Специалния дом за временно 
настаняване на чужденци в кв. „Бусманци”  
 
  
1) Кратко описание 
 
Доставчикът трябва да достави техническо оборудване за 1 (една) лаборатория за 
установяване на фалшифицирани документи за самоличност, състояща се от и 
включващ: Видеоспектрален компаратор - 1 бр; Система с интегрирана камера - 1 бр. 
Раманов спектрометър - 1 бр. Стереомикроскоп за изследване с Коаксиална цифрова 
камера - 1 бр. PC конфигурация - 2 бр; Принтер - 1 бр; Скенер - 1 бр; Главна връзка - 1 
бр; Захранване на ситемата - 1 бр.  
  
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)  
 
    Основен код Допълнителен код (когато е приложимо)  
Основен предмет на поръчка 33253000 E166  
Допълнителни предмети на поръчка 30211400 E166  
 30233231 E166  
  
3) Количество или обем 
 
Техническо оборудване за 1 (една) лаборатория за установяване на фалшифицирани 
документи за самоличност, състояща се от и включващ: Видеоспектрален компаратор - 
1 бр; Система с интегрирана камера - 1 бр. Раманов спектрометър - 1 бр. 
Стереомикроскоп за изследване с Коаксиална цифрова камера - 1 бр. PC конфигурация 
- 2 бр; Принтер - 1 бр; Скенер - 1 бр; Главна връзка - 1 бр; Захранване на ситемата - 1 
бр.   
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна) (в цифри)       валута __________ 



 
или от __________   до __________   валута __________ 
 
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо) 
 
Планирана дата за начало на процедурите по възлагане (ако е известна) __________   
Срок за изпълнение в месеци: __________ или дни: 240 (от сключване на договора) или 
планирана дата (ако е известна)   
за начало на строителството __________   
за завършване на строителството __________   
  
 
 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 
Наименование Доставка на Биометрично оборудване  
 
1) Кратко описание 
 
Доставчикът трябва да достави оборудване за 2 (две) Станции (матрици) за снемане на 
биометрични данни, всяка от които състояща се от следните компоненти: Hardware- 
станция Remote Eurodac Livescan - 1 бр; PC конфигурация - 1 бр; Лазерен принтер – A4 
- 1 бр; UPS захранване (VA / Watt): 800/520 - 1 бр.  
  
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)  
 
    Основен код Допълнителен код (когато е приложимо)  
Основен предмет на поръчка 33253000 E166  
Допълнителни предмети на поръчка 30211400 E166  
 30233231 E166  
 
3) Количество или обем 
 
Оборудване за 2 (две) Станции (матрици) за снемане на биометрични данни, всяка от 
които състояща се от следните компоненти: Hardware- станция Remote Eurodac Livescan 
- 1 бр; PC конфигурация - 1 бр; Лазерен принтер – A4 - 1 бр; UPS захранване (VA / 
Watt): 800/520 - 1 бр.   
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна) (в цифри)       валута __________ 
 
или от __________   до __________   валута __________ 
 
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо) 
 
Планирана дата за начало на процедурите по възлагане (ако е известна) __________   
Срок за изпълнение в месеци: __________ или дни: 240 (от сключване на договора) или 
планирана дата (ако е известна)   
за начало на строителството __________   
за завършване на строителството __________   
  
  


