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  О Б Щ И Н А    П Р И М О Р С К О 

8180 гр. Приморско, ул.”Трети март” №56, тел. 0550/33000,  факс 0550 /3 23 73, obschtina_primorsko@mail.bg 

 

 

 
 УТВЪРДИЛ:……./П/…….ЗАЛИЧЕНО НА ОСН. ЧЛ.2, АЛ.2 ОТ ЗЗЛД 

  

Д-Р ДИМИТЪР ГЕРМАНОВ 

/КМЕТ НА ОБЩИНА ПРИМОРСКО/ 

              

 

 

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я 

 

за участие в открита процедура  за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

"Доставка на инструменти, материали и други консумативи за нуждите 

на Община Приморско и ОП "Чистота и озеленяване" – гр.Приморско”, 

разделена на четири обособени позиции, а именно: 

 

Обособена позиция 1 – „Доставка на инструменти, материали и други консумативи 

за нуждите на Община Приморско”   

 Обособена позиция 2 – „Доставка на инструменти, материали и други консумативи 

за нуждите ОП "Чистота и озеленяване” 

Обособена позиция 3 – „Доставка на инструменти, материали и други консумативи 

за нуждите на Община Приморско”- запазена на основание чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП; 

Обособена позиция 4 –  „Доставка на инструменти, материали и други консумативи 

за нуждите ОП "Чистота и озеленяване” - запазена на основание чл.12, ал.1, т.1 от 

ЗОП; 

 

 

 

Гр. Приморско 

2018г. 

 

 

 

mailto:obschtina_primorsko@mail.bg
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СЪДЪРЖАНИЕ 

 

на 

документация за участие в открита процедура  за възлагане на обществена поръчка с 

предмет: 

"Доставка на инструменти, материали и други консумативи за нуждите на Община 

Приморско и ОП "Чистота и озеленяване" – гр.Приморско”, разделена на четири 

обособени позиции, а именно: 

 

Обособена позиция 1 – „Доставка на инструменти, материали и други консумативи 

за нуждите на Община Приморско”   

 Обособена позиция 2 – „Доставка на инструменти, материали и други консумативи 

за нуждите ОП "Чистота и озеленяване” 

Обособена позиция 3 – „Доставка на инструменти, материали и други консумативи 

за нуждите на Община Приморско”- запазена на основание чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП; 

Обособена позиция 4 –  „Доставка на инструменти, материали и други консумативи 

за нуждите ОП "Чистота и озеленяване” - запазена на основание чл.12, ал.1, т.1 от 

ЗОП; 

 

I.РАЗДЕЛ: ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

II.РАЗДЕЛ: ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

III.РАЗДЕЛ: УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ 

IV.РАЗДЕЛ: ПОДГОТОВКА И СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТИТЕ 

 

V.РАЗДЕЛ: ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

 

VI.РАЗДЕЛ: РАЗЯСНЕНИЯ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯТА 

 

VII.РАЗДЕЛ: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 
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УКАЗАНИЯ 

за подготовка на офертата 

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

 

"Доставка на инструменти, материали и други консумативи за нуждите на Община 

Приморско и ОП "Чистота и озеленяване" – гр.Приморско”, разделена на четири 

обособени позиции, а именно: 

 

Обособена позиция 1 – „Доставка на инструменти, материали и други консумативи 

за нуждите на Община Приморско”   

 Обособена позиция 2 – „Доставка на инструменти, материали и други консумативи 

за нуждите ОП "Чистота и озеленяване” 

Обособена позиция 3 – „Доставка на инструменти, материали и други консумативи 

за нуждите на Община Приморско”- запазена на основание чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП; 

Обособена позиция 4 –  „Доставка на инструменти, материали и други консумативи 

за нуждите ОП "Чистота и озеленяване” - запазена на основание чл.12, ал.1, т.1 от 

ЗОП; 

 

I.РАЗДЕЛ: ОПИСАНИЕ НА  ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА 

 

        Настоящата процедура се провежда на основание чл. 18, ал.1, т.1 от ЗОП при 

условията на чл. 74 от ЗОП. Възложителят предоставя безвъзмездно пълен достъп до 

цялата документация за участие в процедурата в профил на купувача на сайта на Община 

Приморско,на следния интернет-адрес: http://www.primorsko.bg/index.php/bg/Обществени-

поръчки 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ на настоящата обществена поръчка е Кметът на Община 

Приморско – д-р Димитър Германов Германов 

 

1. Предмет на настоящата поръчка е доставката на инструменти, материали и други 

консумативи за нуждите на Община Приморско и ОП "Чистота и озеленяване"  

гр.Приморско 

 

2.Обособени позиции: 

Предметът на обществената поръчка е разделен на 4 /четири / обособени позиции: 

Обособена позиция № 1 – „Доставка на инструменти, материали и други консумативи за 

нуждите на Община Приморско”  

 Обособена позиция № 2 – „Доставка на инструменти, материали и други консумативи за 

нуждите ОП "Чистота и озеленяване” 

Обособена позиция № 3 –„Доставка на инструменти, материали и други консумативи за 

нуждите на Община Приморско” - Запазена на основание чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП;  

http://www.primorsko.bg/index.php/bg/Обществени-поръчки
http://www.primorsko.bg/index.php/bg/Обществени-поръчки
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Обособена позиция № 4 – „Доставка на инструменти, материали и други консумативи за 

нуждите ОП "Чистота и озеленяване” - Запазена на основание чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП 

 

        Пълното и детайлно описание на инструментите, материалите и консумативите, 

които ще се доставят и специфични изисквания към изпълнението на поръчката са 

подробно посочени в Техническата спецификация приложена към документацията за 

участие в обществената поръчка. Всеки участник в процедурата за възлагане на 

обществената поръчка може да подава оферта за участие в обществената поръчка. 

* Внимание: Обособена позиция № 3 и Обособена позиция № 4 са запазени на основание 

чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП, т.к. включените в тях артикули /инструменти, материали и други 

консумативи/ фигурират в Списъка на стоките и услугите съобразно Общия 

терминологичен речник, които са предназначени за възлагане на специализирани 

предприятия или кооперации хора с увреждания или за стопански субекти, чиято основна 

цел е социалното и професионално интегриране на хора с увреждания или на хора в 

неравностойно положение. 

3.Правно основание за откриване на процедурата 

Процедурата се открива на основание чл. 18, ал. 1, т. 1, при условията на чл. 74 от 

ЗОП. За нерегламентираните в настоящата документацията за участие условия по 

провеждането на процедурата, се прилагат разпоредбите на ЗОП и подзаконовите му 

нормативни актове, както и приложимите национални и международни нормативни 

актове, съобразно с предмета на поръчката. 

 

4.Мотиви за избор на процедура по възлагане на поръчката 

Съгласно разпоредбата на чл. 20, ал. 1, т.1 от ЗОП, публичните възложителите 

прилагат процедурите по чл. 18, ал. 1, т. 1, б.б) от ЗОП, когато обществените поръчки 

имат прогнозна стойност при доставки и услуги по-голяма или равна на 264 033 лв. 

 

5.Прогнозна стойност на обществената поръчка: 

          Финансовият ресурс на възложителя за настоящата процедура е в размер общо на 

442 764,67 (четиристотин четиридесет и две хиляди седемстотин шейсет и четири лева и 

шейсет и седем стотинки ) без включен ДДС, разпределен както следва: 

 

Обособена позиция 1 – „Доставка на инструменти, материали и други консумативи за 

нуждите на Община Приморско” – 333 601,12 лв. (триста тридесет и три хиляди шестотин 

и един лева и дванадесет стотинки) без ДДС. 

 Обособена позиция 2 – „Доставка на инструменти, материали и други консумативи за 

нуждите ОП "Чистота и озеленяване”- 32 284,02  лв. (тридесет и две хиляди двеста 

осемдесет и четири лева и две  стотинки)  без ДДС. 

Обособена позиция 3 -„Доставка на инструменти, материали и други консумативи за 

нуждите на Община Приморско” – Запазена на основание чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП – 

36 010,48 лв.( тридесет и шест хиляди и десет лева и четиридесет и осем стотинки) без 

ДДС. 
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Обособена позиция 4 - „Доставка на инструменти, материали и други консумативи за 

нуждите ОП "Чистота и озеленяване”- Запазена на основание чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП – 

40 869,05 лв. (четиридесет хиляди осемстотин шейсет и девет лева и пет стотинки) без 

ДДС. 

            Обявената прогнозна стойност по обособени позиции е максимално 

допустимият размер на финансовия ресурс осигурен от Възложителя. 

           Всеки участник в процедурата следва да се съобрази с посочения разполагаем 

финансов ресурс на Възложителя за доставка на артикулите- предмет на възлагане в 

настоящата обществена поръчка. 

 Единичната цена за доставяните инструменти, материали и консумативи се 

предлага от участника в ценовото му предложение - по образец и следва да е посочена със 

и без включен  ДДС. 

            В стойността на поръчката се предвиждат всички разходи, свързани с качественото 

изпълнение на поръчката, в т.ч. всички застраховки, мита, данъци, такси, печалба, 

начислявани от участника, транспортни разходи за изпълнение на поръчката и всички 

други присъщи разходи за осъществяване на дейността в рамките на договорения период. 

           Единичната цена за артикул, която Възложителят следва да заплаща, е оферираната 

единична цена за конкретен артикул от ценовото предложение. Тази цена е с включени 

всички разходи за изпълнение на доставките, предмет на договора, включително 

разходите за складиране, съхранение, наеми на помещения, енергия, транспорт до франко 

обектите на територията на Община Приморско, труд и др., както и печалба за 

Изпълнителя 

          Ценовите предложения на участниците не трябва да надвишават максимално 

допустимата стойност. В случай, че участник предложи по-висока, от изброените по-горе 

стойности - той ще бъде предложен за отстраняване от участие в процедурата, на 

основание чл. 107, т. 2 , буква „а“ ЗОП, поради несъответствие с предварително обявените 

условия на поръчката. 

 

6.Срок за изпълнение:  

6.1.Срокът за изпълнение на предмета на договора за всяка от обособените позиции е в 

рамките на 24 /двадесет и четири/ календарни месеца, считано от датата на сключването 

на договора за изпълнение, или до изчерпване на предвидения финансов ресурс, което 

обстоятелство настъпи по-рано.  Договорът  може да бъде прекратен предсрочно, в случай 

на изчерпване на стойността, за която е сключен съответният договор, както и на други 

основания, определени в договора. 

 6.2. Срокът за изпълнение на поръчката по всички обособени позиции е до 3 /три/ 

календарни дни, считано от датата на заявката. Конкретните количества и видове 

инструменти, материали  и консумативи се определят от страна на упълномощен 

представител на Възложителя, чрез конкретни предварителни заявки по договора. 

Заявките се подават по телефон, e-mail или факс, посочени от Изпълнителя. При доставяне 

на заявените количества инструменти, материали  и консумативи ще се съставя 

двустранен приемо-предавателен протокол /стокова разписка/, подписан от  Възложителя, 

или определено от него със заповед лице, отговорно за изпълнението на договорите за 

всяка от обособените позиции, приело стоката, вид, мерна единица, количество и 
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единична цена на стоката, както и общата стойност на доставката и Изпълнителя или 

негов представител. Възложителят няма задължение за цялостно усвояване на посочения 

финансов ресурс и посочените видове и количества асортименти за доставка, като ще 

заявява конкретни количества в съответствие с нуждите си в рамките на общата стойност 

на сключения договор по съответната обособена позиция. 

6.2. Срок на рекламации – до 3 дни от предявяването на рекламацията от представител на 

Възложителя.  

        Възложителят може да прави рекламации при установяване на некачествени 

продукти, които не са в съответствие с техническата спецификация, нормативните 

изисквания и с техническото предложение на Изпълнителя. 

         Рекламации за количествени и качествени несъответствия, могат да се правят в 

момента на приемане и предаване на доставката. Констатирането на липсата следва да се 

удостоверява с протокол, съставен от длъжностното лице, назначено със заповед на 

Възложителя, отговорно за спазване изпълнението на договора. 

         При констатиране на скрити недостатъци, Възложителят уведомява писмено 

Изпълнителя в срок от 7 / седем / работни дни датата на откриването им . 

 

7. Източник на финансиране и начин на плащане: 

        Доставките на заявените количества инструменти, материали  и консумативи, 

предмет на настоящата процедура, са финансирани от собствения бюджет на Община 

Приморско. 

        Стойността на извършените доставки на инструменти, материали  и консумативи, се 

заплаща ежемесечно по банков път в срок от 30 (тридесет) работни дни от датата на 

представяне на оригинална фактура и подписан приемо – предавателен протокол /стокова 

разписка/. 

        Отчитането на работата на изпълнителя ще се извършва чрез изготвяне и представяне 

на двустранно подписани приемо - предавателни протоколи /стокова разписка/ за 

извършена доставка. 

 

8.Специални условия:  

          Доставката, предмет на настоящата поръчка, следва да е съгласно Техническата 

спецификация. 

Определеният изпълнител доставчик трябва да доставя качествени продукти и 

материали за нуждите на Община Приморско. Да извършва периодични доставки след 

направена заявка по факс, електронна поща или на място от страна на Община 

Приморско. Изпълнителят трябва да предоставя отговор на заявките на възложителя 

писмено по следните начини: по факс, електронна поща или на място, в рамките на 

договорения срок. 

Изпълнителят осигурява приоритетно обслужване на възложителя, като определи 

член на мениджърския състав за координация и контрол по изпълнението на договора, и 

поне две технически лица за оперативно обслужване на общината. 

Доставените материали следва да са с необходимото качество, да отговарят на 

нормативните изисквания и техническата спецификация. Заявените материали да се 
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доставят в подходящи за запазването им при транспортиране и съхранение в склад 

опаковки. 

Възложителят ще определи свой/и упълномощен/и представител/и по договора за 

координация и контрол на изпълнение на договора, както и за оперативен контакт с 

изпълнителя. 

          Не се допуска представяне на варианти на техническа и/или ценова оферта 

          Количествата и видовете на артикулите  за всяка от обособените позиции, включени 

в обхвата на обществената поръчка, са  изчерпателно посочени в Приложение №1.  

Възложителят няма задължение за цялостно усвояване на посочения финансов ресурс и 

посочените видове инструменти, материали  и консумативи за доставка, като ще заявява 

конкретни количества от артикулите  в съответствие с нуждите си в рамките на общата 

стойност на сключения договор по съответната обособена позиция. 

9.Място на изпълнение на обществената поръчка  на територията на Община 

Приморско.  

         Доставката на инструменти, материали  и консумативи  се извършва на франко 

адреси на Възложителя : 

а) за обособени позиции № 1 и №3 - в гр.Приморско, ул.Трети март 56 

б) за обособени позиции №2 и №4 -  гр.Приморско , ул. Съединение 5  

Цената на транспорта за доставката е за сметка на доставчика. Всяка доставка да 

бъде придружена с приемо- предавателен протокол, който следва да бъде подписан от 

представители на Изпълнителя и Възложителя, съответно от упълномощено от него лице. 

В приемо – предавателния протокол се описва като минимално съдържание следното: 

брой, сериен номер и техническо описание на доставените инструменти, материали  и 

консумативи, единична и обща цена на доставяния артикул, номер на договор / за 

съответната обособена позиция, за която е сключен/. 

Комуникация между възложителя и изпълнителя: 

Изпълнителят трябва да посочи конкретни телефонни номера - фиксиран и 

мобилен, както и електронен адрес, които приоритетно ще се ползват за комуникация с 

възложителя. Посочената информация се представя преди сключване на договора за 

съответната обособена позиция с избрания изпълнител. 

 

10.Срок на валидност на офертите до : 4/четири/ календарни месеца считано от датата , 

която е посочена за дата на получаване на офертите. 

 

11.Критерий за оценка на офертите: 

          Настоящата обществена поръчка се възлага въз основа на икономически най-

изгодната оферта, която се определя по критерия за възлагане: „най - ниска цена”. 

           Възложителят не разглежда техническите предложения на участниците, за които е 

установено, че не отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за 

подбор. 
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           Ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на 

ЗОП, ППЗОП и възложителя, не се отваря. 

            Всяко предложение, допуснато до оценка, отговарящо на изискванията на ЗОП и 

поставените от възложителя условия, ще се класира въз основа на посочения критерий, 

като на първо място се класира участникът, предложил най-ниска цена. Останалите 

оферти заемат места в класирането по низходящ ред. 

 

12.Гаранция за изпълнение: 

Възложителят определя гаранция за изпълнение: 

-За Обособена позиция №1 и №2 в размер на 5 % (пет на сто) от максималната 

стойност на договора за изпълнение на обществената поръчка без ДДС. 

-За Обособена позиция №3 и №4 в размер на 2 % (три на сто) от максималната 

стойност на договора за изпълнение на обществената поръчка без ДДС. 

 

           Гаранцията се предоставя в една от следните форми: 

 парична сума, внесена по банкова сметка на Община Приморско в размер 

съответстващ на оферираната цена:    

Община  Приморско: 

БАНКА: Общинска Банка АД,   

IBAN BG 65 SOMB 9130 33 62051100 

BIC  BIC SOMBBGSF 

 

или 

 банкова гаранция – безусловна и неотменяема банкова гаранция за изпълнение на 

договора в оригинал, издадена от банка в полза на възложителя, по примерен образец 

(приложение към документацията) или по образец на банката издател, ако в нея се 

съдържат условията, разписани в образеца на настоящата документация. Банковата 

гаранция следва да бъде попълнена на български език или в превод, в случай че е издадена 

от чуждестранна банка. Валидността на банковата гаранция за изпълнение трябва да е в 

рамките на 90 календарни дни след изтичане срока на договора. Под „срок на договора“ се 

разбира срокът на изпълнение на услугата, срокът за приемането ѝ и срокът за извършване 

на плащанията. Банковите разходи по откриването на гаранцията за изпълнение са за 

сметка на изпълнителя. Разходите по евентуалното й усвояване са за сметка на 

възложителя, или   

 застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на 

изпълнителя. 

 

1) Застраховката се предава на Възложителя в оригинал. 

2) В застраховката следва да е посочено пълното наименование и ЕИК (или 

съответно друг идентифициращ номер, когато е приложимо) на Възложителя и 

Изпълнителя. 

3) Застрахователната премия да е платена изцяло. 
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4) Изрично да е указан срока на валидност на гаранцията (съгласно проекта на 

договор). 

5) Не се допускат никакви изключения относно основанията, начините и 

причините за изплащане на застрахователното обезщетениие на Възложителя, различни от 

условията в проекта на договор. 

 

            Участникът, определен за изпълнител трябва да предвиди и заплати своите такси 

по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от възложителя 

гаранция да не бъде по-малък от определения в договора за обществена поръчка.    

- Гаранцията под формата на парична сума или под формата на банкова гаранция 

може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант. 

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

изпълнение. 

- Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от 

съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на 

сумата по гаранцията или титуляр на застраховката. 

- Гаранцията за изпълнение трябва да е представена към момента на подписване на 

договора за обществена поръчка.   

- Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за 

изпълнение се уреждат в договора за обществена поръчка. Възложителят освобождава 

гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно 

са престояли при него. 

 

II. РАЗДЕЛ: ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

 

1.Участникът е длъжен да спазва сроковете и условията, посочени в обявлението и 

документацията за обществената поръчка. 

2.Разходите, свързани с изготвянето и подаването на офертата са за сметка на участника. 

Участниците не могат да имат претенции за направените от тях разходи във връзка с 

участието им  в процедурата, както при класиране, така и при некласиране.  

          Община Приморско  предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп по 

електронен път до документацията за обществената поръчка, която може да бъде 

намерена в електронното досие на процедурата на интернет адреса на възложителя: 

http://www. primorsko.bg/, рубрика „Профил на купувача”. 

3.Всички взаимоотношения между страните, свързани с организирането и провеждането 

на процедурата се регламентират от ЗОП, ППЗОП и документацията по настоящата 

процедура, одобрена с решението на възложителя за откриване на процедурата. 

4.Офертата следва да бъде представена на адреса, посочен в обявлението за обществена 

поръчка, не по-късно от деня и часа, определени като краен срок за получаване на оферти. 

5.Всеки участник има право да представи само една оферта. 

6.Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг 

участник, не може да подава самостоятелна оферта. Едно физическо или юридическо лице 

може да участва само в едно обединение. 

7.Не се допуска представяне на варианти на офертата.  
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III. РАЗДЕЛ: УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ 

 

1. Общи условия: 

          1.1. Участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка може да бъде 

всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни 

обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителство, 

доставки или услуги съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.  

          1.2.Възложителят не поставя изисквания относно правната форма, под която 

обединението ще участва в процедурата за възлагане на поръчката. 

 1.3.Когато участник в процедурата е обединение, което не е регистрирано като 

самостоятелно юридическо лице, възложителят изисква същото да представи към 

заявлението си за участие копие от документ, от който да е видно правното основание за 

създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната 

обществена поръчка: 

 а/ правата и задълженията на участниците в обединението; 

 б/дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението ; 

 в/ уговаряне на солидарна отговорност между участниците в обединението; 

 В случай че обединението е регистрирано по БУЛСТАТ преди датата на подаване 

на офертата за настоящата обществена поръчка, се посочва БУЛСТАТ и/или друга 

идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която 

участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при 

провеждането на процедурата.  

 В случай, че обединението не е регистрирано по БУЛСТАТ, преди подписване на 

договора за възлагане на поръчката, участникът следва да извърши регистрацията по 

БУЛСТАТ, или да представи еквивалентни документи, съгласно законодателството на 

държавата, в която обединението е установено.  

          1.4.Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен участник в процедурата, 

ако може самостоятелно да подава оферти и да сключва договори съгласно 

законодателството на държавата, в която е установен. 

          1.5.За участие в процедурата участникът подготвя оферта, която трябва да 

съответства напълно на условията, съдържащи се в обявлението за обществена поръчка 

документацията за участие в процедурата. 

          1.6.Не се предоставя възможност за представяне на варианти в офертите. 

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

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

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

може да участва само в едно обединение.  

          1.8.Свързани лица по смисъла на §2, т.45 от ДР на ЗОП не могат да бъдат 

самостоятелни участници в процедурата. 

           1.9.Участникът посочва в офертата си подизпълнителите и дяла от поръчката, който 

ще им възложи, ако възнамерява да използва такива. В този случай, той трябва да 

представи доказателство за поетите от подизпълнителите задължения. 
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          1.10.За да бъде допуснат до участие в поръчката, участникът трябва да отговаря 

предварително обявените условия и да представи всички изискуеми документи изготвени 

съгласно условията на ЗОП и на настоящата документация. Условията и образците от 

документацията за участие са задължителни за участниците и не могат бъдат променяни 

от тях. 

 

2.Основания за отстраняване 

 

Възложителят отстранява от участие в процедурата участник за: 

2.1.За когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, възникнали преди или 

по време на процедурата. Изискването се прилагат, когато участник в процедурата е 

обединение от физически и/или юридически лица и член на обединението е налице някое 

от посочените основания; 

2.2.За когото са налице основания по чл. 107 от ЗОП: 

2.3.Който няма право да участва в обществени поръчки на основание чл. 3, т. 8 от 

Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани 

юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техни 

действителни собственици (ЗИФОДРЮДРКЛТДС), освен когато не са налице условията 

по чл. 4 от закона. 

Съгласно чл. 107 от ЗОП, освен на основанията по чл. 54 от ЗОП, възложителят 

отстранява от процедурата: 

- участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни 

друго условие, посочено в обявлението за обществената поръчка или в документацията; 

-участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително 

обявените условия на поръчката; 

-участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 или чиято 

оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 - 5 ЗОП; 

- участници, които са свързани лица по см. на §2, т.45 ДР на ЗОП. 

 

3.Условия свързани с участие в запазена Обособена позиция №3 и №4: 

3.1. При възлагане на обществените поръчки по чл.12, ал. 1, т.1 от ЗОП могат да участват 

специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания или стопански 

субекти, чиято цел е социалното и професионално интегриране на хора с увреждания или 

на хора с неравностойно положение, при условие, че най-малко 30 на сто от списъчния им 

състав е от хора с увреждания или такива в неравностойно положение по см. на §2, т.62 от 

ДР ЗОП. В случаите по чл.12, ал. 1, т. 1 от ЗОП лицата трябва да са регистрирани като 

специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания най-малко три години 

преди датата на откриване на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка. 

Данни относно наличието на регистрация се предоставят от участника чрез представяне на 

Образец №9 от настоящата документация.    

3.2. Специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания могат да участват 

в обществена поръчка по чл.12, ал. 1, т. 1 от ЗОП, при условие, че могат да изпълнят най-

малко 80 на сто от нейния предмет със собствени машини, съоръжения и човешки ресурс. 

За изпълнение на условието те могат да ползват подизпълнители или да се позовават на 
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капацитета на трети лица, ако подизпълнителите или третите лица са специализирани 

предприятия или кооперации на хора с увреждания.  

3.3. При определяне ресурса по чл.12, ал.6 ЗОП в обема на собствения ресурс се включват 

необходимите разходи за суровини и материали, енергия, горива, водоснабдяване, 

лицензи и други подобни, независимо, че доставчиците им не са специализирани 

предприятия или кооперации на хора с увреждания. 

3.4. Обстоятелства по т.2.2. и т.2.3. се декларират от участниците чрез представяне на 

Образец №8 от настоящата документация. 

3.5. Не е налице изпълнение на дейности със собствено производство или ресурс, когато 

специализираните предприятия или кооперации на хора с увреждания предоставят на 

възложителя без съществена допълнителна преработка стоки, доставени от други лица. 

3.6. Условията и редът за участие, разглеждане на офертите, класирането и сключването 

на договор за запазена поръчка се уреждат с Правилника за прилагане на ЗОП. 

Внимание:  

1. За обособена позиция № 3 и № 4 от обществената поръчка могат да участват всички 

заинтересовани лица, но офертите им се разглеждат само, ако няма допуснати оферти на 

специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, за които обособената 

позиция е запазена. 

2. Специализираните предприятия или кооперации на хора с увреждания следва да 

отговарят на условията по чл. 12, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП. Преценката при определяне на 

ресурса по чл. 12, ал. 6 от ЗОП е в съответствие с условията на чл. 80, ал. 3 и ал. 4 от 

ППЗОП. 

3. Участникът – специализирано предприятие или кооперация на хора с увреждания 

декларира в Декларация-Образец №8, че отговаря на условията по чл. 12, ал. 5 и ал. 6 от 

ЗОП, като посочва: 

- номер и година на вписване в Регистъра на специализираните предприятия и кооперации 

на хората с увреждания; 

- каква част от списъчния състав на участника е от хора с увреждания или такива в 

неравностойно положение, съгласно определението в § 2, т. 62 от ДР на ЗОП; 

- доказателства, че могат да изпълнят най-малко 80 % от предмета на обособената позиция 

със собствени машини, съоръжения и човешки ресурси. Участникът, при поискване от 

страна на възложителя, следва да може да докаже посочените в декларацията по 

Образец №8  обстоятелства. 

 

4. От участие при възлагането на обособена позиция № 3 и №4 от обществената поръчка 

ще бъдат отстранени участници – специализирани предприятия или кооперации на хора с 

увреждания, които не отговарят на условията по чл. 12, ал.5 и ал. 6 от ЗОП. Не е налице 

изпълнение на доставката със собствено производство или ресурс и ще бъдат третирани 

като обикновени участници специализирани предприятия или кооперации на хора с 

увреждания, които предоставят на възложителя без съществена допълнителна преработка 

стоки, предоставени от други лица. 

5. При възлагане на обособена позиция №3 и №4 участниците – специализирани 

предприятия или кооперации на хора с увреждания, следва да отговарят на условията за 

лично състояние и критерии за подбор, въведени от възложителя. 
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Забележка:  

 Съгласно Параграф 2, т.46 от Допълнителните разпоредби на ЗОП: 

„Специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания“ са тези по 

смисъла на чл.28, ал.1 от Закона за интеграция на хора с увреждания или техният 

еквивалент съгласно законодателството на държавата членка. Съгласно чл.28, ал.1 

от ЗИХУ специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания са 

отговарящите на следните условия: 

т.1.регистрирани са по ТЗ или ЗКооп ; 

т.2.произвеждат стоки или извършват услуги; 

т.3.имат относителен дял от списъчния персонал на лицата с трайни увреждания не 

по малко от: за незрящи или слабо виждащи лица – 20 на сто, на лица с увреден 

слух – 30 на сто, на лица с други увреждания – 30 на сто; 

т.4. вписани са в регистъра, воден от Агенцията на хора с увреждания;  

 

 Съгласно Параграф 2, т.50 от Допълнителните разпоредби на ЗОП: „Стопански 

субект“ е всяко физическо или юридическо лице или образувание, или обединение 

от такива лица и/или образувания, които предлагат на пазара изпълнение на 

строителство и/или строеж, доставка на стоки или предоставяне на услуги. 

 Съгласно Параграф 2, т.62 от Допълнителните разпоредби на ЗОП-Хора в 

неравностойно положение са лицата по смисъла на чл.2 от Регламент /ЕС/ 

№651/2014 на Комисията от 17 юни 2014г. за обявяване на някои категории 

помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на чл.107 и 108 от 

Договора /ОВ, L 187/1 от 26 юни 2014г. /, а именно: „работещ в неравностойно 

положение“ означава лице, което:Не е било на редовна платена работа през 

последните 6 месеца; или е на възраст между 15 и 24 години; или не е завършило 

горната степен на общо образователния курс или професионална квалификация 

/международна стандартна квалификация за образуванието 3/ или са изминали най-

много две години от завършването му на пълния курс на обучение и което не е 

намерило редовна платена работа; или е на възраст над 50 години; или живее само 

и има на издръжка едно или повече лица; или работи в сектор или професия в 

държава членка, където неравновесието между половете е поне с 25% по-високо от 

средното неравновесие между половете  за всички икономически сектори в 

съответната държава членка, принадлежи към пола, който е по слабо представен; 

или е представител на етническо малцинство в държавата членка и се нуждае от 

повишаване на своята езикова или професионална квалификация или от 

обогатяване на трудовия си опит, за да се подобрят перспективите му за 

получаване на достъп до трайна заетост; 

 

4.Лично състояние на участниците 

   

При подаване на оферта участникът декларира липсата на основанията за 

отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на единен 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). В него се предоставя съответната 

информация, изисквана от възложителя, и се посочват националните бази данни, в които 

се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно 

законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да 

предоставят информация.  
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Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1 и 2 

ЗОП, се попълва в ЕЕДОП, както следва: 

1.В Част III, Раздел А се предоставя информация относно липсата или наличието на 

следните основания за изключване: 

      1.1 .Участие в престъпна организация - по чл. 321 и 321а от НК; 

      1.2.Корупция - по чл. 301 - 307 от НК; 

      1.3.Измама - по чл. 209 - 213 от НК; 

      1.4.Терористични престъпления или престъпления, които са свързани с терористични 

дейности - по чл. 108а, ал. 1 от НК; 

      1.5.Изпиране на пари или финансиране на тероризъм - по чл. 253. 253а. или 2536 НК и 

по чл. 108а. ал. 2 от НК; 

      1.6.Детски труд и други форми на трафик на хора - по чл. 192а или 159а - 159г от НК. 

2.В Част III, Раздел В, поле 1, се предоставя информация относно липсата или наличието 

на следните основания за изключване: 

      2.1.Престъпления по чл. 172 от НК; 

      2.2.Престъпления по чл. 352 - 353е от НК. 

       При отговор “Да” се посочва и дата на влизане в сила на присъдата; фактическо 

правно основание за постановяването й; срок на присъдата. 

3.В Част III, Раздел Г, се предоставя информация относно липсата или наличието следните 

основания за изключване: 

     3.1. Престъпления по чл. 194 - 208 от НК; 

     3.2.Престъпления по чл. 21 За-217 от НК; 

     3.3.Престъпления по чл. 219 - 252 от НК; 

     3.4.Престъпления по чл. 254а - 260 от НК. 

     При отговор “Да” се посочва и дата на влизане в сила на присъдата: фактическо правно 

основание за постановяването й; срок на присъдата. 

4.Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, се 

попълва в Част III. Раздел Б от ЕЕДОП. 

5.Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 4 от 

ЗОП, се попълва в Част III. Раздел В от ЕЕДОП. 

6.В Част III. Раздел Г от ЕЕДОП, се предоставя информация относно липсата или 

наличието на обстоятелства по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮДРКЛТДС. Наличието на 

изключение по чл. 4 ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС се посочва в полето относно инициирана 

мерки за реабилитиране. 

7.Основанията за отстраняване са прилагат и за подизпълнителите и за третите лица. 

8.Основанията по чл. 54, ал. 1. т. 1, 2 и 7 се прилагат за лицата по чл. 40 от Правилника за 

прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП). 

9.Изискването по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП не се прилага, когато размерът на неплатените 

дължими данъци или социално-осигурителни вноски е не повече от 1 на сто от сумата на 

годишния общ оборот за последната приключена финансова година. 

10.Основанията за отстраняване по т. 1 се прилагат до изтичане на сроковете по чл. 57,ал. 

3 от ЗОП.  

11.Участниците са длъжни да уведомят писмено възложителя в 3-дневен срок настъпване 

на обстоятелство по чл. 54. ал. 1 от ЗОП. 
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12.Когато за участник е налице някое от основанията по чл. 54, ал.1 от ЗОП и преди 

подаването на офертата той е предприел мерки за доказване на надеждност по чл. 56 ЗОП, 

тези мерки се описват в ЕЕДОП, а като доказателства за надеждността на участника се 

представят следните документи: 

    1.по отношение на обстоятелството по чл. 56. ал. 1, т. 1 и 2 ЗОП - документ за 

извършено плащане или споразумение, или друг документ, от който да е видно, че 

задълженията са обезпечени или че страните са договорили тяхното отсрочване или 

разсрочване, заедно с погасителен план и/или с посочени дати за окончателно изплащане 

на дължимите задължения или е в процес на изплащане на дължимото обезщетение; 

     2.по отношение на обстоятелството по чл. 56. ал. 1, т. 3 ЗОП - документ от съответния 

компетентен орган за потвърждение на описаните обстоятелства. 

Съгласно чл. 56, ал. 5 ЗОП  участник, който с влязла в сила присъда или друг акт, 

съгласно законодателството на държавата, в която е произнесена присъдата или издаден 

актът, е лишен от правото да участва в процедури за обществени поръчки или концесии, 

няма право да използва предвидената в чл. 56, ал. 1 ЗОП възможност за времето, 

определено с присъдата или акта. 

  

4.Критерии за подбор на участниците 

 

4.1.Възложителя не поставя изисквания свързани с годността (правоспособността) за 

упражняване на професионална дейност, както и за икономическото и финансово 

състояние на участниците. 

 

4.2.Технически и професионални способности: 

Участниците следва да разполагат със следния опит за изпълнение на поръчката:  

          Минимални изисквания за технически и професионални способности на 

участниците: През последните 3 /три/ години от датата на подаване на офертата, 

участникът следва да е изпълнил успешно доставка с предмет, идентичен или сходен с 

този на съответната обособена позиция минимум 1  /една / доставка. 

         Под „идентични или сходни” да се разбира доставка на поне 1 (един) вид от 

артикулите, включени в съответната обособена позиция, за която се участва.  

  

Участниците декларират в ЕЕДОП , Част ІІ, Раздел В, т.1б) обстоятелствата в 

съответствие с поставения от Възложителя критерии за подбор, като попълнят цялата 

необходима информация за доказване на съответствие с критериите за подбор, съгласно 

чл.67, ал. 1 от ЗОП. 

Забележки:  

           „Изпълнена” е тази доставка, чието изпълнение е приключило до датата на 

подаване на офертата, независимо от датата на възлагането й. 

            Преди сключване на договор за изпълнение обществена поръчка възложителят 

изисква от участника, определен за изпълнител, да представи: Списък за дейностите с 

предмет и обем, идентичен или сходен с този на обособената позиция, за която 

подава оферта, с посочване на стойностите, датите и получателите, изпълнени за 

последните три години, считано от датата на подаване на офертата, заедно с 
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доказателство за извършената доставка. Доказателствата се представят преди 

сключване на договора за изпълнение на съответната обособена позиция. 

            Когато участникът подава оферта за няколко обособени позиции, той доказва 

съответствието си с критериите за подбор за всяка отделна обособена позиция. 

           Възложителят може по всяко време да изиска от участниците представяне на 

документите, чрез които се доказва посочената в ЕЕДОП информация, съгласно чл. 64, 

ал. 1, т.2 от ЗОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на 

процедурата.  

При участници обединения, които не са юридически лица, съответствието с 

критериите за подбор се доказва от обединението-участник, а не от всяко от лицата, 

включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат 

или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на 

нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на 

лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на 

обединението. 

Участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, 

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

трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.  

Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор 

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

основания за отстраняване от процедурата.  

Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на горните 

условия.  

Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността 

за изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя.  

Участниците посочват информацията относно участието на подизпълнители 

за изпълнение на поръчката в Част IІ: Информация за икономическия оператор, раздел 

В: Информация относно използването на капацитета на други субекти от ЕЕДОП. 

 Участниците могат за конкретната поръчка да се позоват на капацитета на 

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

свързани с техническите способности.  

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

може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за 

поетите от третите лица задължения.  

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

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

налице основанията за отстраняване от процедурата.  

Възложителят изисква от участника да замени посоченото от него трето лице, 

ако то не отговаря на някое от горните условия.  

Когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически 

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

трети лица при спазване на горните условия.  

Участниците посочват информацията относно участието на трети лица за 

изпълнение на поръчката в Част IІ: Информация за икономическия оператор, раздел В: 

Информация относно използването на капацитета на други субекти от ЕЕДОП. 
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Участникът, определен за изпълнител, представя преди сключване на договора 

документите, чрез които се доказва съответствието му с поставените от 

възложителя критерии за технически и професионални способности, съгласно чл. 67, ал. 

6 във вр. чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП. 

 

IV. РАЗДЕЛ: ПОДГОТОВКА И СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТИТЕ 

 

A. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЛИЧНО СЪСТОЯНИЕ И КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР. 

ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТИ, ИЗИСКВАНИ ОТ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

 

       В ЕЕДОП се предоставя съответната информация, изисквана от възложителя и се 

посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства или 

компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която 

участникът е установен, са длъжни да предоставят информация. 

        Участник (икономически оператор), който участва самостоятелно в обществената 

поръчка и не използва капацитета на трети лица и подизпълнители, попълва и представя 

един ЕЕДОП. 

        Участник (икономически оператор), който участва самостоятелно в обществената 

поръчка, но ще ползва капацитета на трето/и лице/а по отношение на критериите, 

свързани с икономическо и финансово състояние, технически способности и 

професионална компетентност, посочени от възложителя, представя попълнен отделен 

ЕЕДОП за всяко едно от третите лица. По отношение на тези трети лица не следва да са 

налице основания за отстраняване от процедурата, съгласно раздел III, т.4 от настоящата 

документация и трябва да отговарят на критериите за подбор, за доказването на които, 

участникът се позовава на техния капацитет. 

         Участник (икономически оператор), който участва самостоятелно в обществената 

поръчка, но ще ползва капацитета на подизпълнител/и предоставя попълнен отделен 

ЕЕДОП за всеки подизпълнител. По отношение на подизпълнителите не следва да са 

налице основания за отстраняване от процедурата, съгласно раздел III, т.4 от настоящата 

документация и трябва да отговарят на критериите за подбор, съобразно вида и дела от 

предмета на поръчката, които ще изпълняват. 

         Когато участникът (икономическият оператор), е неперсонифицирано обединение на 

физически и/или юридически лица, ЕЕДОП се представя и за всяко от лицата, включени в 

обединението поотделно. 

         Когато е налице необходимост от защита на техните лични данни или при различие в 

обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията относно посочените 

изисквания се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата.  

        В случаите, когато се подава повече от един ЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с 

критериите за подбор, се съдържат само в ЕЕДОП, подписан от лице, което може 

самостоятелно да представлява съответния стопански субект. 

         Когато е приложимо участникът има право да представи документи, удостоверяващи 

предприетите от него мерки за доказване на надеждност, съгласно чл. 56 от ЗОП. 

Предприетите мерки се описват в съответния раздел на ЕЕДОП. Като доказателства за 
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надеждността на участника се представят някои или всички от изброените в чл. 45, ал. 2 

от ППЗОП документи.  

        Когато за кандидат или участник е налице някое от основанията по раздел III, т.4 и 

преди подаването на заявлението за участие или офертата той е предприел мерки за 

доказване на надеждност по чл. 56 ЗОП, тези мерки се описват в ЕЕДОП. Участникът има 

право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата 

надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. Като 

доказателства за надеждността на участника се представят някои или всички от 

изброените в чл. 45, ал. 2 от ППЗОП документи.  

            Когато се подава повече от един ЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с критериите 

за подбор, се попълват от участника само в ЕЕДОП, подписан от лице, което може 

самостоятелно да представлява съответния икономически оператор (участник).  

 

          Документът се представя в оригинал, подписан от 

участника/представляващото го лице. 

        Данните, които се попълват в ЕЕДОП зависят от формата на участие и 

обстоятелствата свързани с конкретния подател на документа. 

         С настоящото се представят общи указания за информацията, която следва да се 

попълва в конкретните раздели, съобразно условията на настоящата обществена поръчка. 

          Попълване на Част I: Информация за процедурата за възлагане на обществена 

поръчка и за възлагащия орган или възложителя: 

В тази част се съдържа идентифицираща информация за процедурата за възлагане 

обществена поръчка. 

         Попълване на Част II: Информация за икономическия оператор: Раздел А е 

задължителен за попълване от всеки икономически оператор участник, подизпълнител, 

трето лице, член на обединение. В него се попълване идентификационни данни за 

икономическия оператор. Посочва се общата информация свързана с вида на 

икономическия оператор (дали е микро-, малко- или средно- предприятие), както и 

формата на участие (дали участва самостоятелно или е обединение с други лица). 

         Раздел Б се попълва, само когато офертата се подава от упълномощено лице, а не от 

законен представител на икономическия оператор. Следва да се има предвид, че 

възможността за използване на пълномощник не може да се използва за деклариране на 

обстоятелствата, свързани с личното състояние. 

         Раздел В в него се предоставя информация дали ще бъдат използвани трети лица по 

смисъла на чл. 65 от ЗОП. 

           Раздел Г се попълва от участникът, само когато предвижда да използва 

подизпълнители при изпълнение предмета на поръчката. В този случай задължително се 

попълва: V изискуемата информация в Част IV, Раздел В, поле 10). 

           Попълване на Част III: Основания за изключване: 

           Част III е задължителна за попълване от всеки икономически оператор участник, 

подизпълнител, трето лице, член на обединение. В тази част следва да се декларират 

обстоятелствата, свързани с личното състояние на физическите лица представляващи 

всеки икономически оператор (участник, подизпълнител, член на обединение). 

В Раздел А се декларират част от обстоятелствата по чл. 54. ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗОП.  
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В Раздел Б се декларира обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП. 

В Раздел В се декларират част от обстоятелствата по чл. 54. ал. 1, т. 4 - 7 от ЗОП. 

В Раздел Г се предоставя информация за специфичните национални основания и 

отстраняване, които включват: 

-част от обстоятелствата по чл. 54. ал. 1, т. 1 от ЗОП и по-конкретно: информация относно 

присъди за престъпления по чл. 194 - 208. чл. 213 а - 217, чл. 2 - 252 и чл. 254а - 260 от НК; 

-обстоятелствата по чл. 3, т. 8 и чл.4 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС; 

         Когато за лицето, подател на ЕЕДОП не са налице изброените специфични 

национални основания за отстраняване в Част III, раздел Г от ЕЕДОП се отбелязва ,не“ 

без да необходимо допълнително изброяване на обстоятелствата. (В случай, че 

подателят на ЕЕДОП реши да изброява основанията, то изброяването следва да бъде 

изчерпателно. Ако за лицето подател на ЕЕДОП е налице едно или повече от 

специфичният национални основания за отстраняване, то в Част III, раздел Г от 

ЕЕДОП се отбелязва „да“. В този случай следва да бъде попълнена информация за 

конкретните обстоятелство, както и информацията в следващото поле, свързана с 

предприетите мерки за надеждност по смисъла на чл. 56, ал. 1 от ЗОП, както и да 

бъдат приложени съответните доказателства по чл. 45, ал. 2 от ППЗОП. 

         Участникът задължително вписва „уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на документа“,  както и следва да отбележи имали други 

лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността му. 

 

Внимание: 

За обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС, участникът декларира,че: 

1. Представляваното дружество не е регистрирано/е регистрирано в юрисдикция с 

преференциален данъчен режим. 

2. Представляваното дружество не е свързано/е свързано с лица, регистрирани в 

юрисдикции с преференциален данъчен режим. 

За обстоятелствата по чл.4 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС, участникът декларира,че: 

1. Представляваното дружество  е регистрирано в юрисдикция с 

преференциален данъчен режим, а именно: участника следва да посочи 

съответната регистрация . 

2. Представляваното дружество попада в изключението на чл. 4, т.  изписва 

конкретното правно основание, Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен 

режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици. 

 

Пояснение: Изключенията по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен 

режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици са:  

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

регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, се търгуват на регулиран 

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

Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на пазар, включен в 

списъка по Кодекса за социално осигуряване, Закона за публичното предлагане на ценни 

книжа или Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други 
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предприятия за колективно инвестиране, и действителните собственици – физически 

лица, са обявени по реда на съответния специален закон; 

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

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

държава, с която Република България има влязла в сила спогодба за избягване на 

двойното данъчно облагане или влязло в сила споразумение за обмен на информация; 

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

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

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

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

държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство; 

4. дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в 

юрисдикция с преференциален данъчен режим, е издател на периодични печатни 

произведения и е представило информация за действителните собственици – физически 

лица, по реда на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения. 

    

            Част IV: Критерии за подбор В тази част задължително за попълване от участника е 

Раздел В: Технически и професионални способности 

              Част V: Намаляване на броя на квалифицираните кандидати: 

Тази част не е необходимо да се попълва, предвид условията на настоящата процедура за 

възлагане на обществената поръчка. 

             Попълване на Част VI: Заключителни положения: 

            Част VI е задължителна за попълване от всеки икономически оператор участник, 

подизпълнител, член на обединение. В тази заключителната част на документа 

икономическият оператор следва да даде своето официално съгласие на Община 

Приморско, за да получи достъп до документите, подкрепящи информацията декларирана 

във всички части на ЕЕДОП, за целите на настоящата обществена поръчка. 

         Задължително е също и да се посочи дата, както и имената и качеството на всяко 

лице подател на документа. Срещу всяко име следва да бъде положен и подпис на лицето. 

 

Б. ОФЕРТА 

1.Съдържание на офертата:  

        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 адрес :  

гр. Приморско , ул. ‘’Трети март’’ № 56 , 0550/3-30-00.  

Върху опаковката участникът посочва:  

         1.1. наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато 

е приложимо;  

        1.2. адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес; 

        1.3. наименованието на поръчката, съответно на обособената позиция, за която се 

подава оферта.  
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2. Опаковката включва документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на 

представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри“, който съдържа ценовото предложение по чл. 39, ал. 

3, т. 2 от ППЗОП.  

           На основание чл. 47, ал. 10 ППЗОП, при участие за повече от една обособена 

позиция възложителят допуска представяне на едно заявление за участие - 

документи по чл. 39, ал. 2 ППЗОП. 

            Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, в 

опаковката / офертата/ за всяка от позициите се представят по отделно 

комплектувани документи по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП (техническо предложение) 

и отделни непрозрачни пликове с надпис "Предлагани ценови параметри", с 

посочване върху тях на позицията, за която се отнасят. 

 

3. Съдържание на ОПАКОВКАТА - документи и образци:  

3.1.Опис  на представените  документи, съдържащи се в офертата - Образец № 1- 

подписан от  участника;  

3.2.Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо; 

3.3.Документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението (при 

участник-обединение, което не е юридическо лице) - заверено от участника копие, съгл. 

условията на  чл.37, ал.4  от ППЗОП. 

3.4. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника, в 

съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя - попълва се Образец 

№ 2  

 

4.Техническо предложение, съдържащо: 

а) документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният 

представител на участника - оригинал или нотариално заверено копие;  

б) предложение по чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „б“ от ППЗОП за изпълнение на поръчката  в 

съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя, съобразено с 

критериите за възлагане -  Образец № 3 

в) Декларация  за срок на валидност на офертата - Образец №4 

д) Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - Образец № 5 

 

Както и е декларирал следните обстоятелства изискани от Възложителя: 

- Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП- Образец №6 ; 

- Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 107, т. 4 от ЗОП, във връзка с 

чл. 101, ал. 11 от ЗОП - Образец №7 

-Декларация по чл.12, ал.5 и ал.6 от ЗОП- Образец № 8-когато е приложимо. 

-Декларация за вписване в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на 

хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хора с уврежданията- Образец № 9, 

когато е приложимо. 

-Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари - Образец № 

10 

*Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари – 

изготвя се по образец, приложение към документацията и се представя в 
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оригинал. Когато участникът, определен за изпълнител, е юридическо лице, 

декларацията се подписва от лицата, които го представляват. В случай, че 

участникът, определен за изпълнител, е обединение, което не е юридическо лице, 

декларация се представя за всяко юридическо лице, включено в обединението. 

Съгласно чл. 70 от ППЗОП когато определеният изпълнител е 

неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица и 

възложителят не е предвидил в обявлението изискване за създаване на 

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

изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за 

данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи 

съгласно законодателството на държавата, в която обединението е 

установено.  

 

-Декларация за задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП- Образец № 11 

-Декларация от участник за използване на подизпълнител - Образец № 12; 

-Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - Образец № 13 

 

Обстоятелствата, които следва да се декларират в Образец №6 до №13 се подават за 

всяка, от обособените позиции, за която участника подава оферта. 

 

Внимание: 

 Техническото предложение се представя от участника, за всяка от обособените 

позиции, за която подава оферта. 

 Участници, чиито технически предложения за изпълнение на поръчката не 

отговарят на изискванията на възложителя се отстраняват от участие в 

процедурата, като съответно не подлежат на оценка съгласно избрания от 

възложителя критерий за оценка.  

 Съгласно чл. 102, ал. 2 от ЗОП участниците не могат да се позовават на 

конфиденциалност по отношение на предложенията от офертите им, които 

подлежат на оценка. 

5.Ценово предложение за съответната обособена позиция, за която се участва - попълва 

се Образец №14– в зависимост за коя обособена позиция, участника подава оферта, в 

оригинал подписано и подпечатано на всяка страница от представляващия участника или 

упълномощено лице. Ценовото предложение на участника се представя за всяка обособена 

позиция, за която подава оферта, като неразделна част от него е Количествено-

стойностна сметка за съответната позиция. Количествено-стойностна сметка за всяка 

от обособените позиции се намира в Приложение №1, което е общодостъпно на сайта на 

Община Приморско в раздел Профил на Купувача. 

 

            Ценовото предложение се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри“, наименованието на участника и номера на съответната 

обособена позиция, за която се участва.      

            Извън плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ не трябва да е посочена 

никаква информация относно цената. 
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            Участници, които и по какъвто начин са включили някъде в офертата си извън 

плика „Предлагани ценови параметри“ елементи, свързани с предлаганата цена (или 

части от нея), ще бъдат отстранени от участие в процедурата.  

Ценовото предложение на участниците не трябва да надхвърлят прогнозната 

стойност на съответната обособена позиция. Участник, предложил цена, по-висока от 

прогнозната стойност, ще бъде отстранен от участие в процедурата за съответната 

обособена позиция. 

Общата цена на поръчката/обособената позиция/ без ДДС, не трябва да 

надвишава определената максимална стойност, съгласно обявлението и настоящата 

документация за обществена поръчка. 

             Предложената цена в „Ценово предложение“ задължително включва всички 

разходи за изпълнение на поръчката.   

             В случай на представяне на копия на документи, те трябва да бъдат заверени с 

гриф „Вярно с оригинала“, подписани и подпечатани. 

            В ценовото предложение участниците следва да посочат единична цена, както и 

обща цена за всички артикули без включен ДДС. 

            Общата стойност за изпълнение на поръчката без и с включен данък върху 

добавената стойност, както и размерът на данъка, следва да бъдат посочени и словом в 

ценовата оферта. 

            Предложената от участник цена е обвързваща за целия срок на изпълнение на 

поръчката и включва всички разходи за доставката на посочените материали и 

оборудване. 

            Ценовото предложение се попълва четливо и без зачерквания, като цената се 

посочва в лева, закръглена до стотинка.  

             

Забележки:  

1. Всички документи се представят в един екземпляр. 

2.  Всички документи, съдържащи се в офертата, следва да бъдат на български 

език. В случай, че част от необходимите документи са съставени на чужд 

език, същите следва да бъдат приложени към офертата с превод на 

български, съгласно настоящата документация, подписани и от лицето 

извършило превода. 

3. Всички копия на документи, съдържащи се в офертата, следва да бъдат 

заверени. Заверено от участника копие на документ означава: документът да 

е заверен с гриф “Вярно с оригинала” и да съдържа подпис на заверяващото 

го лице.  

4.  По документите не се допускат никакви вписвания между редовете, 

изтривания или корекции, освен ако са заверени с подпис на лицето, което 

подписва. 

5. Всяка една оферта следва да съдържа всички документи, посочени в 

обявлението и документацията за поръчката. 

 

V. РАЗДЕЛ: ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

 

Подаване на оферти. Място и срок за подаване на оферти:  
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 Офертите се представят в сградата на Общинска администрация Приморско с  

адрес: гр. Приморско , ул.Трети март № 56,  п.к 8180 

 Срокът за подаване на офертите е съгласно Обявлението за обществена поръчка.  

 Всеки участник следва да осигури своевременното получаване на офертата от 

възложителя.  

 До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник може да промени, 

да допълни или да оттегли офертата си.  

 Офертите могат да бъдат представени чрез пощенска или друга куриерска 

услуга с препоръчана пратка с обратна разписка. Оферти, подадени по този начин, 

следва да бъдат получени при възложителя в срока, определен за получаване на 

офертите, посочен в обявлението за поръчка. Възложителят не се ангажира да 

съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока, определен от него. 

Рискът от забава или загубване на офертата е за участника.  

 Офертите се подават в административната сграда на, в срока съгласно 

обявлението за поръчката. 

 При приемането на офертата върху плика се отбелязват пореден номер, датата 

и часа на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър. 

 Не се приемат за участие в процедурата оферти, които са представени след 

изтичане на крайния срок за получаване или са в незапечатана опаковка или в 

опаковка с нарушена цялост.  

 Не се приемат оферти по електронен път. 

 

VI.РАЗДЕЛ: РАЗЯСНЕНИЯ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯТА 

 

 Всеки участник може да поиска писмено от Възложителя разяснения по 

документацията за участие. Писмени искания за разяснения по същество относно 

документация за участие и/или реда за провеждане на процедурата могат да бъдат 

подавани от лицата всеки работен ден между 08:00 ч. и 17:00 ч., в деловодството на 

Община Приморско или на obschtina_primorsko@mail.bg. Съгласно чл. 180, ал. 1 ЗОП, при 

писмено искане за разяснения по условията на обществената поръчка, направено до 10 

дни, преди изтичането на срока за получаване на оферти, възложителят публикува в 

Профила на купувача писмени разяснения в срок до четири дни от получаване на 

искането, но не по късно от шест дни преди изтичане на срока за получаване на оферти. 

 Разясненията се публикуват без да се посочват лицата, които са го поискали. 

          Възложителят не предоставя разяснения, ако искането е постъпило след срока по чл. 

180, ал. 1 от ЗОП. Разясненията се предоставят чрез публикуване на профила на купувача 

на Община Приморско  http://www.primorsko.bg/index.php/bg/Обществени-поръчки и се 

прилага към документацията за участие. 

 

V. РАЗДЕЛ: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

 

1. В съответствие с чл. 68, ал. 1 от ППЗОП след влизането в сила на решението за избор 

на изпълнител страните уговарят датата и начина за сключване на договора. 

mailto:на%20obschtina_primorsko@mail.bg
http://www.primorsko.bg/index.php/bg/Обществени-поръчки
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2. Възложителят сключва с определения изпълнител писмен договор за обществена 

поръчка, при условие че при подписване на договора определеният изпълнител: 

2.1. изпълни задължението по чл. 67, ал. 6 от ЗОП, а именно да предостави актуални 

документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, 

както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за 

подизпълнителите и третите лица, ако има такива; 

2.2. представи определената гаранция за изпълнение на договора; 

2.3. извърши съответна регистрация, представи документ или изпълни друго изискване, 

което е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на нормативен или 

административен акт и е поставено от възложителя в условията на обявената поръчка: 

3. Възложителят не сключва договор, когато участникът, класиран на първо място:  

3.1. откаже да сключи договор;  

3.2. не изпълни някое от условията по т. 2, или  

3.3. не докаже, че не са налице основания за отстраняване от процедурата.  

4. В случаите по т. 3 възложителят може с мотивирано решение да определи втория 

класиран участник за изпълнител.  

5.  Когато определеният за изпълнител участник откаже да сключи договор, 

възложителят прекратява процедурата или определя за изпълнител втория класиран 

участник. За отказ се приема и неявяването на уговорената дата, освен ако неявяването е 

по обективни причини, за което възложителят е уведомен своевременно. 

6.  Договорът трябва да съответства на проекта на договор, приложен в документацията, 

допълнен с всички предложения от офертата на участника, въз основа на които 

последният е определен за изпълнител на поръчката. Промени в проекта на договор се 

допускат по изключение, когато е изпълнено условието по чл. 116, ал. 1, т. 5 от ЗОП и са 

наложени от обстоятелства, настъпили по време или след провеждане на процедурата. 

7. Възложителят сключва договора в едномесечен срок след влизането в сила на 

решението за определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато 

предварително изпълнение на това решение, но не преди изтичане на 14-дневен срок от 

уведомяването на заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител. 

8. Възложителят няма право да сключи договор с определения изпълнител преди 

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

предварително изпълнение. 

9.  Изменение на договор за обществена поръчка се допуска при наличие на някое от 

основанията по чл. 116, ал. 1 от ЗОП. 

 

Документи, необходими за сключване на договор за изпълнение на 

обществената поръчка.  
Договорът за обществена поръчка не се сключва с участник, определен за 

изпълнител, който при подписване на договора не представи:  

1. Документ, от който да е видно, че не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако 

е реабилитиран, за престъпление по чл.108а, чл.159а - 159г, чл.192а, чл.194 - 217, чл.219 - 

252, чл.253 - 260, чл.301 - 307, чл.321 и 321а от Наказателния кодекс. Документ, от който 

да е видно, че не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за 

престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна - 

свидетелство за съдимост 
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3. Документ, от който да е видно, че няма задължения за данъци и задължителни 

осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния 

процесуален кодекс и лихвите по тях към държавата или към общината по седалището на 

възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения, установени с акт 

на компетентен орган съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или 

участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение 

на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила- удостоверение от 

органите по приходите и удостоверение от общината по седалището на участника и по 

седалището на възложителя.   

4.Доказателство за изпълнена поне една доставка с предмет и обем, идентичен или 

сходен с тези на съответната позиция , за която подава оферта в последните 3 /три/ 

години, считано от датата на подаване на офертата. 

5.Документ за внесена/ учредена гаранция за изпълнение в посочения от 

възложителя в настоящата процедура размер и при обявените условия / оригинал/. 

Документите по т.1-5 се представят в оригинал или заверено от кандидата 

копие. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има 

такива.  

  Когато участникът, избран за изпълнител е чуждестранно лице, той представя 

съответните документи, издадени от компетентен орган съгласно законодателството на 

държавата, където е установен. В случаите, в които в съответната държава не се издават 

документи за посочените обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава 

декларация има правно значение за съответната държава. 

В случай, че е заявено ползване на подизпълнители, изпълнението на договора за 

обществена поръчка не започва преди да бъде представен сключен договор за 

подизпълнение.   

           Сключването на договор за подизпълнение не освобождава изпълнителя от 

отговорността му за изпълнение на договора за обществена поръчка. 

 

 

 


