
 

ОБЩИНА ПРИМОРСКО 
Гр.Приморско, ул."Трети март" № 56 

тел.: +359 0550 3 30 00, факс: +359 0550 3 23 73 

e-mail: obschtina_primorsko@mail.bg site: www.primorsko.bg  
 

 
 
 

ОДОБРЯВАМ: Заличено на основание чл.2, ал.2 от ЗЗЛД 

/положен подпис и печат/ 

 

/Д-р Димитър Германов/ 

Кмет на Община Приморско 

 

 

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ 
 

за участие в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с 

предмет: “Доставка на съдове за събиране на отпадъци за нуждите на ОП 

„Чистота и Озеленяване“ при Община Приморско“ по обособени 

позиции, както следва: 

 

       Обособена позиция №1: “Доставка на контейнери тип „Бобър“ за събиране на битови 

отпадъци за нуждите на ОП „Чистота и Озеленяване“, Община Приморско 

       Обособена позиция №2: “Доставка на парков метален кош с дървен обков и пепелник 

за събиране на битови отпадъци за нуждите на ОП „Чистота и Озеленяване“, Община 

Приморско 

       Обособена позиция №3: “Доставка на пластмасови кофи за събиране на битови 

отпадъци за нуждите на ОП „Чистота и Озеленяване“, Община Приморско 

       Обособена позиция №4: “Доставка на кошчета за събиране на битови отпадъци с 

бетонови основи за нуждите на ОП „Чистота и Озеленяване“, Община Приморско 

 

 

 

 

 

Община Приморско  

2018 г. 
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ТОМ  I 

УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА 

ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

 

ГЛАВА ПЪРВА 

ОБЩИ УСЛОВИЯ 

 

Раздел I 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

 

1. В съответствие с чл. 5, ал. 2, т. 9 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) възложител 

на настоящата обществена поръчка е Кмета на Община Приморско. 

2. Договор за възлагане на обществената поръчка се сключва по реда и при условията на 

ЗОП между определения изпълнител и Община Приморско, с ЕИК по БУЛСТАТ 

102164063, с адрес: гр. Приморско, ул.”Трети Март” № 56, тел.: +359 0550 3 30 00, 

факс: +359 0550 3 23 73, електронен адрес: www.primorsko.bg, електронна поща: 

obschtina_primorsko@mail.bg. 

 

Раздел II 

ВИД НА ПРОЦЕДУРАТА 

 

3. Настоящата процедура се провежда на основание чл. 18, ал.1, т.12 от ЗОП - „Публично 

състезание”.  

4. За нерегламентираните в настоящите Указания за участие в процедурата за възлагане 

на обществената поръчка („Указанията“) условия по провеждането на процедурата, се 

прилагат разпоредбите на ЗОП и подзаконовите актове по прилагането му. 

Процедурата за възлагане на обществената поръчка е основана на принципите на 

равнопоставеност и недопускане на дискриминация, свободна конкуренция, 

пропорционалност, публичност и прозрачност, като дава възможност за участие на 

всички стопански субекти (По смисъла на параграф 2, т. 50 от Допълнителните разпоредби на ЗОП ), 

отговарящи на изискванията на Възложителя. 

 

 

mailto:obschtina_primorsko@mail.bg
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Раздел III 

ОБЕКТ И ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

5. Обект на настоящата обществена поръчка по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2, от Закона за 

обществените поръчки (ЗОП) е доставка на съдове за събиране на отпадъци за 

нуждите на Община Приморско. 

6. Предмет на настоящата поръчката е доставка на съдове за събиране на отпадъци за 

нуждите на ОП „Чистота и Озеленяване“ при Община Приморско по обособени 

позиции. 

7. Описание на предмета на поръчката съгласно Общия терминологичен речник (CPV): 

34928480-Контейнери и кофи за отпадъци са смет 

39224340-Кошчета за боклук 

8. В съответствие с чл. 48, ал. 1 от ЗОП необходимите характеристики на предмета на 

обществената поръчка са подробно индивидуализирани в Техническата спецификация, 

съдържаща се в ТОМ III от настоящите Указания. 

 

Раздел IV 

ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ 

9. Предметът на обществената поръчка се разделя на четири обособени позиции: 

        Обособена позиция №1: “Доставка на контейнери тип „Бобър“ за събиране на битови 

отпадъци за нуждите на ОП „Чистота и Озеленяване“, Община Приморско 

       Обособена позиция №2: “Доставка на парков метален кош с дървен обков и пепелник 

за събиране на битови отпадъци за нуждите на ОП „Чистота и Озеленяване“, Община 

Приморско 

       Обособена позиция №3: “Доставка на пластмасови кофи за събиране на битови 

отпадъци за нуждите на ОП „Чистота и Озеленяване“, Община Приморско 

       Обособена позиция №4: “Доставка на кошчета за събиране на битови отпадъци с 

бетонови основи за нуждите на ОП „Чистота и Озеленяване“, Община Приморско 

10. Всеки участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка може да подава 

оферта за една, за няколко или за всички обособени позиции . 

 

Раздел V 

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ВАРИАНТИ В ОФЕРТИТЕ 

11. Не се предвижда възможност за представяне на варианти в офертите. 
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Раздел VI 

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

12. Заявените съдовете за събиране на отпадъци ще се доставят в гр.Приморско, 

ул.“Съединение“ №5, Община Приморско.  

Раздел VII 

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

13. Срок за изпълнение на доставката - до 7 (седем ) дни, считано от датата на заявката от 

Възложителя. Срокът за отстраняване на констатиран дефект е до 10 (десет) дни от 

получаване на рекламация от Възложителя. Гаранционен срок-съгласно предложението 

на участника. 

14. Доставката се извършва в срок, считано от датата на заявката от Възложителя, франко 

посочения в договора адрес, за което Изпълнителят уведомява Възложителя 

предварително, с оглед осигуряване от последния на лице за приемане на доставката в 

определеното място. Всички траспортни разходи за осъществяване на доставката до 

франко посочения в договора адрес са за сметка на изпълнителя. 

Раздел VIII 

РАЗХОДИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА 

15. Разходите за изработването на офертите са за сметка на участниците в процедурата. 

Участниците не могат да предявяват спрямо Възложителя каквито и да било претенции 

за разходи, направени от тях по подготовката и подаването на офертите им, независимо 

от резултата или самото провеждане на процедурата. 

16. Всички разходи, свързани с дейността на комисията за извършване на подбор на 

участниците и разглеждане и оценка на офертите, назначена съгласно чл. 103, ал. 1 от 

ЗОП са за сметка на Възложителя. 

Раздел IX 

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА 

17. Общата прогнозна стойност на поръчката е 114 805,00 лв. (сто и четиринадесет 

хиляди осемстотин и пет лева) или 137 766,00 лв. ( сто тридесет и седем хиляди лева 

седемстотин шейсет и шест лева) с ДДС, която се явява и максимална цена, която 

Възложителят може да заплати. Възложителят няма задължение за цялостно усвояване 

на посочения финасов ресурс. 

17.1. Прогнозна стойност на Обособена позиция №1: “Доставка на контейнери тип 

„Бобър“ за събиране на битови отпадъци за нуждите на ОП „Чистота и Озеленяване“, 

Община Приморско - 60 000,00 лв. (шейсет хиляди лева) без вкл. ДДС. 
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17.2. Прогнозна стойност на  Обособена позиция №2: “Доставка на парков метален кош 

с дървен обков и пепелник за събиране на битови отпадъци за нуждите на ОП „Чистота и 

Озеленяване“, Община Приморско – 24 930,00 лв. (двадесет и четири хиляди деветстотин 

и трийсет лева) без вкл. ДДС; 

17.3. Прогнозна стойност на Обособена позиция №3: “Доставка на пластмасови кофи за 

събиране на битови отпадъци за нуждите на ОП „Чистота и Озеленяване“, Община 

Приморско  - 21 875,00 лв. (двадесет и една хиляди осемстотин седемдесет и пет лева) без 

вкл. ДДС 

17.4. Прогнозна стойност на Обособена позиция №4: “Доставка на кошчета за събиране 

на битови отпадъци с бетонови основи за нуждите на ОП „Чистота и Озеленяване“, 

Община Приморско  -  8 000,00 лв. (осем хиляди лева) без вкл. ДДС 

18. Участник предложил единична цена надвишаваща максималната единична цена по 

предходната точка, ще бъде отстранен от участие в обществената поръчка, като 

неотговарящ на това предварително обявено условие. 

19. Предложената цена трябва да бъде в лева без ДДС, закръглени до втория знак след 

десетичната запетая. Същата следва да включва всички разходи на Изпълнителя, 

свързани с качествено и срочно изпълнение на предмета на договора.  

*Участник предложил единична цена от 0 (нула) лева ще бъде отстранен от участието си в 

обществената поръчка, като неотговарящ на това предварително обявено условие. 

20. Единичната цена, посочена в ценовото предложение на участника, определен за 

изпълнител не се променя за срока на договора. 

Раздел X 

ОСНОВНИ УСЛОВИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ФИНАНСИРАНЕТО И ЗАПЛАЩАНЕТО 

21. Финансирането по настоящата поръчка ще се извършва от бюджета на Възложителя. 

22. Възнаграждението за извършените доставки, предмет на настоящата обществена 

поръчка се заплаща при условията и по реда, определени в договора за обществена 

поръчка. 

23. Договорената цена е окончателна и не подлежи на актуализация за срока на договора за 

обществена поръчка, освен при условията и по реда, определени в договора и в 

съответствие с чл. 116 от ЗОП. 

24. В случай, че за изпълнението на договора за обществена поръчка, Изпълнителят е 

възложил изпълнението на част от поръчката на подизпълнител, и същата може да бъде 

предадена като отделен обект на Изпълнителя или на Възложителя, Възложителят 

заплаща възнаграждение за тази част директно на подизпълнителя в съответствие 

с разпоредбите на чл. 66, ал. 4, 5, 6 и 7 от ЗОП.  

25. Директните разплащания към подизпълнители се осъществяват въз основа на искане, 

отправено от подизпълнителя до Възложителя чрез Изпълнителя, който е длъжен да го 
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предостави на Възложителя в 15-дневен срок от получаването му. Към искането по за 

плащане Изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали оспорва 

плащанията или част от тях като недължими. 

26. Възложителят има право да откаже директно плащане на подизпълнител, когато 

искането за плащане е оспорено от Изпълнителя, до момента на отстраняване на 

причината за отказа. 

 

ГЛАВА ВТОРА 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 

 

Раздел I 

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 

 

Общи изисквания към участниците 

27. В съответствие с чл. 10, ал.1 от ЗОП участник в процедура за възлагане на обществена 

поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо 

лице, както и техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да 

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

установено. 

28. Съгласно чл. 101, ал. 11 от ЗОП свързани лица не могат да бъдат самостоятелни 

участници в процедурата за възлагане на обществена поръчка, в това число и като 

участници в обединения. 

Свързани лица съгласно §2, т.45 ДР ЗОП са тези по смисъла на §1, т.13 и14 от ДР на Закона за 

публичното предлагане на ценни книжа, а именно: 

т.13. "Свързани лица" са: 

а) лицата, едното от които контролира другото лице или негово дъщерно дружество; 

б) лицата, чиято дейност се контролира от трето лице; 

в) лицата, които съвместно контролират трето лице; 

г) съпрузите, роднините по права линия без ограничения, роднините по съребрена линия до 

четвърта степен включително и роднините по сватовство до четвърта степен включително. 

т.14. "Контрол" е налице, когато едно лице: 

а) притежава, включително чрез дъщерно дружество или по силата на споразумение с друго 

лице, над 50 на сто от броя на гласовете в общото събрание на едно дружество или друго 

юридическо лице; или 

б) може да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на управителния 

или контролния орган на едно юридическо лице; или 

в) може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на решения във връзка 

с дейността на юридическо лице. 

29. Съгласно чл. 36, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки 

(ППЗОП) клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен участник в процедурата 
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за възлагане на обществената поръчка, ако може самостоятелно да подава заявления за 

участие или оферти и да сключва договори съгласно законодателството на държавата, в 

която е установен. В такъв случай, ако за доказване на съответствие с изискванията за 

икономическо и финансово състояние, технически и професионални способности 

клонът се позовава на ресурсите на търговеца, клонът представя доказателства, че при 

изпълнение на поръчката ще има на разположение тези ресурси. 

Общи изисквания към обединенията 

30. В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват обединения на 

физически и/или юридически лица без оглед на правната им форма или статут. 

Съгласно чл. 10, ал. 3 от ЗОП участник не може да бъде отстранен от процедура за 

възлагане на обществена поръчка на основание на неговия статут или на правната му 

форма, когато той или участниците в обединението имат право да предоставят 

съответната услуга или доставка в държавата членка, в която са установено. 

31. Възложителят не поставя и няма изискване за създаване на юридическо лице, в случай, 

че избраният за Изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически 

лица. 

32. В случай че участникът е обединение, същият трябва да представи договор или друг 

еквивалентен документ (в оригинал или в заверен препис), от който да е видно 

правното основание за създаване на обединението, както и изпълнението на следните 

изисквания: 

а) да е определен едни от партньорите, който да представлява обединението за целите 

на обществената поръчка и който е упълномощен да задължава, да получава 

плащания и указания за и от името на всеки член на обединението; 

б) да е уговорена солидарна отговорност между партньорите в обединението за 

изпълнението на обществената поръчка; 

в) да са описани правата и задълженията на участниците в обединението; 

г) да са разпределени отговорностите по изпълнение на поръчката между членовете на 

обединението; 

д) да бъдат описани дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението; 

е) да се съдържа клауза, че всички членове на обединението са задължени да останат в 

него за целия период на изпълнение на договора; 

ж) да е отразено, че не може да бъдат приемани други партньори в обединението по 

време на изпълнението на договора. 

з) да е определено наименование на обединението; 

33. Ако Обединението бъде избрано за изпълнител на обществената поръчка и същото не е 

юридическо лице, то, след сключване на Договора за изпълнение на обществената 

поръчка, трябва да се регистрира задължително в Регистър БУЛСТАТ към Агенция по 

вписванията, да открие банкова сметка на Обединението и да води самостоятелно 

счетоводство. Плащанията по Договора за обществена поръчка ще се извършват по 

банкова сметка на Обединението. 
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34. Съгласно чл. 101, ал. 10 от ЗОП в процедурата за възлагане на обществена поръчка 

едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. 

35. Съгласно чл. 101, ал. 9 от ЗОП лице, което участва в обединение или е дало съгласие и 

фигурира като подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелно 

оферта. 

36. Ако съставът на обединението се промени след подаването офертата, участникът ще 

бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена 

поръчка. 

37. В случай че определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически 

и/или юридически лица, договорът за обществена поръчка се сключва, след като 

изпълнителят представи пред Възложителя заверено копие от удостоверение за 

регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на 

държавата, в която обединението е установено. 

38. Съгласно чл. 59, ал. 6 от ЗОП, при участие на 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. 

 

Подизпълнители 

39. С офертата си участниците могат без ограничения да предлагат ползването на 

подизпълнители.  

*Съгласно §2, т.34 ДР ЗОП "Подизпълнител" е лице, което е дало съгласие да изпълни определен дял от предмета 

на обществената поръчка 

40. Участниците посочват в офертата си 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. 

41. Съгласно чл.66, ал.2 ЗОП 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 тези условия. 

42. Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за 

изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя. 
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Раздел II 

ЛИЧНО СЪСТОЯНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ 

 

43. В съответствие с чл. 54, ал.1, т. 1 -7 от ЗОП Възложителят отстранява от участие в 

процедурата за възлагане на обществената поръчка всеки участник, за когото е налице 

някое от следните обстоятелства: 

а) Ако някое от лицата, които представляват участника, членове на управителни и 

надзорни органи и други лица, които имат правомощия да упражняват контрол 

при вземането на решениея от тези органи, е осъдено с влязла в сила присъда, 

освен ако е реабилитирано, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 

192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 

353е от Наказателния кодекс или за аналогични престъпления в друга държава 

членка на ЕС или трета страна (чл. 54, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗОП); 

б) Участникът, или член на обединението 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, 

установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в 

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

обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила 

(чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП);  

*На основание чл. 54, ал. 3 от ЗОП в случаите по чл. 54, ал. 1, т. 3 участникът не се отстранява, когато:       

т.1. се налага да се защитят особено важни държавни или обществени интереси;                                              

т. 2. размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е не повече от 1 на сто от 

сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година (чл. 54, ал. 3 от ЗОП); 

в) Неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП (чл. 54, ал. 1, т. 4 от ЗОП); 

*чл.44 (5) В случай, че с извършването на действия по ал. 3 и/или 4 не може да се осигури спазване 

на принципа за равнопоставеност, кандидатът или участникът, участвал в пазарните 

консултации и/или в подготовката за възлагане на поръчката, се отстранява от процедурата, ако 

не може да докаже, че участието му не води до нарушаване на този принцип. 

г) Установено е, че участникът: (i) е представил документ с невярно съдържание, 

свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението 

на критериите за подбор и/или (ii) не е предоставил изискваща се информация, 

свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението 

на критериите за подбор (чл. 54, ал. 1, т. 5 от ЗОП); 

д) За участникът 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, 
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установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в 

която кандидатът или участникът е установен (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП); 

е) По отношения на лице, което представлява участника, членове на управителни и 

надзорни органи и други лица, които имат правомощия да упражняват контрол 

при вземането на решения от тези органи,е налице конфликт на интереси
*
, който 

не може да бъде отстранен (чл. 54, ал. 1, т. 7) 

*"Конфликт на интереси" посмисълана § 2, т. 21 от ДР към ЗОП е налице, когато 

възложителят, негови служители или наети от него лица извън неговата структура, които 

участват в подготовката или възлагането на обществената поръчка или могат да повлияят 

на резултата от нея, имат интерес, който може да води до облага по смисъла на чл. 54 от 

Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото 

имущество и за който би могло да се приеме, че влияе на тяхната безпристрастност и 

независимост във връзка с възлагането на обществената поръчка. 

Съгласно чл.54 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 

придобитото имущество „Облага е всеки доход в пари или в имущество, включително 

придобиване на дялове или акции, както и предоставяне, прехвърляне или отказ от права, 

получаване на стоки или услуги безплатно или на цени, по-ниски от пазарните, получаване на 

привилегия или почести, помощ, глас, подкрепа или влияние, предимство, получаване на или 

обещание за работа, длъжност, дар, награда или обещание за избягване на загуба, 

отговорност, санкция или друго неблагоприятно събитие.“ 

 

44. В съответствие с чл. 55, ал. 2 във връзка с чл. 55, ал. 1 от ЗОП Възложителят ще 

отстрани от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка всеки участник, 

за когото са налице следните обстоятелства: 

а) обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в 

процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите 

си по смисъла на чл.740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в 

случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобно положение, 

произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в 

която е установен (чл. 55, ал. 1, т. 1);  

*В съответствие с чл. 55, ал. 4, възложителят има право да не отстрани от процедурата участник на 

основание чл. 55, ал. 1, т. 1, ако се докаже, че същият не е преустановил дейността си и е в състояние да 

изпълни поръчката съгласно приложимите национални правила за продължаване на стопанската дейност в 

държавата, в която е установен. 

б) сключил е споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато 

нарушението е установено с акт на компетентен орган (чл. 55, ал. 1, т. 3); 

в) доказано е, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка, довело 

до предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни 

санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 

на сто от стойността или обема на договора (чл. 55, ал. 1, т. 4); 

г) лице, което представлява участника, член на управителен и надзорен орган или 

друго лице, което има правомощия да упражнява контрол при вземането на решения 

от тези органи, е опитало да: (i) повлияе на вземането на решение от страна на 
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Възложителя, свързано с отстраняването, подбора или възлагането, включително 

чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща информация, или (ii) получи 

информация, която може да му даде неоснователно предимство в процедурата за 

възлагане на обществена поръчка (чл. 55, ал.1, т.5); 

 

Забележка към параграф 44 и 45: Лицата, които представляват участника и лицата, които са 

членове на управителни и надзорни органи на участника са, както следва; 

а) при събирателно дружество - лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон; 

б) при командитно дружество - неограничено отговорните съдружници по чл. 105 от Търговския 

закон; 

в) при дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 141, ал. 1 и 2 от Търговския закон, а при 

еднолично дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон; 

г) при акционерно дружество - лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 244, ал. 1 от Търговския 

закон; 

д) при командитно дружество с акции - лицата по чл. 256 във връзка с чл. 244, ал. 1 от Търговския 

закон; 

е) при едноличен търговец - физическото лице - търговец; 

ж) при клон на чуждестранно лице - лицето, което управлява и представлява клона или има 

аналогични права съгласно законодателството на държавата, в която клонът е регистриран; 

з) в случаите по б. “а” - “ж” - и прокуристите, когато има такива. Когато лицето има повече от 

един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена 

територията на Република България; 

и) в останалите случаи, включително за чуждестранните лица - лицата, които представляват, 

управляват и контролират участника съгласно законодателството на държавата, в която са установени. 

 

Други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от 

управителните и надзорните органи на участника, са лица със статут, който им позволява да влияят 

пряко върху дейността на предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го 

лица, членовете на управителните или надзорните органи. 

 

На основание чл. 44, ал. 1 от ППЗОП възложителят изисква от участниците при условията на 

чл.67, ал. 8 от ЗОП и чл. 23, ал. 6 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица 

с нестопанска цел когато информацията по-горе не може да бъде установена от официален публичен 

търговски или дружествен регистър в държава членка, в която е регистрирано юридическото лице, 

при подаване на офертата тези участници следва да представят необходимата информация относно 

правно - организационната форма, под която осъществяват дейността си, както и списък на всички 

задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП независимо от наименованието на органите, в 

които участват, или длъжностите, които заемат, включително и лицата по чл. 40, ал. 1, т. 3 от 

ППЗОП – такива със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на 

предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, членовете на 

управителните или надзорните органи. В горните случаи, списъкът на всички задължени лица по смисъла 

на чл. 54, ал. 2 от ЗОП се прилага в оригинал като част от заявлението за участие. Когато участникът е 

посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за 

подбор или че ще използва подизпълнител/и, като част от заявлението за участие се прилага Списък на 

всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП и за тях, ако информацията за задължените лица 

не може да се установи от публично достъпен източник. 

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

документ, издаден от компетентен огран, съгласно законодателството на държавата, в която 

участникът е установен. В тези случаи, когато в съответната държава не се издават документи за 

посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът 
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представя декларация, ако такава декларация има правно значение съгласно законодателството на 

съответната държава. Когато декларацията няма правно значение, участникът представя официално 

заявление, направено пред компетентен орган в съответната държава. 

 

45. В съответствие с чл. 57, ал. 1 от ЗОП Възложителят отстранява от процедурата всеки 

участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал.1 и чл. 55, ал. 1, възникнали 

преди или по време на процедурата. Съгласно чл. 46, ал. 1 от ППЗОП участниците са 

длъжни да уведомят писмено Възложителя в 3-дневен срок от настъпване на 

обстоятелство по чл. 54, ал. 1, чл. 101, ал. 11 ЗОП или посочено от Възложителя 

основание по чл. 55, ал. 1 ЗОП. В тези случаи Възложителят предава уведомлението на 

председателя на комисията по чл. 103, ал. 1 ЗОП, а когато документите по чл. 181 ал. 6 

ЗОП са получени от Възложителя, той връща на комисията протоколът с указания за 

отразяване на новонастъпилите обстоятелства. 

46. Когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица и за 

член на обединението е налице някое от основанията за отстраняване по чл. 54, ал.1 и 

чл. 55, ал. 1 от ЗОП, Възложителят отстранява от участие цялото обединение. 

47. Основанията за отстраняване по чл. 54, ал.1 и чл. 55, ал. 1 се прилагат до изтичане на 

следните срокове: 

а) пет години от влизането в сила на присъдата- по отношение на обстоятелства по чл. 

54, ал. 1, т. 1 и 2, освен ако в присъдата е посочен друг срок; 

б) три години от датата на настъпване на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 5, буква 

"а" и т. 6 и чл. 55, ал. 1, т. 2 - 5, освен ако в акта, с който е установено 

обстоятелството, е посочен друг срок. 

48. В съответствие с чл. 56, ал. 1 от ЗОП участник, за когото са налице основания по чл. 54, 

ал. 1 и посочените от Възложителя обстоятелства по чл. 55, ал. 1, има право да 

представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата 

надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване.  

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

на държавата, в която е произнесена присъдата или е 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 възможност за времето, 

определено с присъдата или акта. 

49. За горепосочената цел участникът може да докаже, че: 

а) е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3, включително начислените лихви 

и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени; 

б) е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди, 

настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение; 

в) е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал на 

компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически, 

организационни и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления 

или нарушения. 
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г) е платил изцяло дължимото вземане по чл. 128, чл. 228, ал. 3 или чл. 245 от Кодекса 

на труда 

50. Съгласно чл. 45, ал. 2 от ППЗОП като доказателства за надеждността на участника се 

представят следните документи:  

а) 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 дължимо 

обезщетение; 

б) по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 3 ЗОП – документ от съответния 

компетентен орган за потвърждение на описаните обстоятелства. 

51. Съгласно чл. 45, ал. 1 от ППЗОП когато за участник е налице някое от основанията по 

чл. 54, ал. 1 ЗОП или посочените от Възложителя основания по чл. 55, ал. 1 ЗОП и 

преди подаването на офертата той е предприел мерки за доказване на надеждност по 

чл. 56 ЗОП, тези мерки се описват в подадения от участника единен европейски 

образец за обществени поръчки (ЕЕДОП). 

52. Възложителят преценява предприетите от участника мерки, като отчита тежестта и 

конкретните обстоятелства, свързани с престъплението или нарушението. В случай че 

предприетите от участника мерки са достатъчни, за да се гарантира неговата 

надеждност, Възложителят не го отстранява от процедурата. 

53. Мотивите за приемане или отхвърляне на предприетите по чл. 56, ал.1 от ЗОП мерки и 

представените доказателства се посочват в решението за предварителен подбор, 

съответно в решението за класиране или прекратяване на процедурата, в зависимост от 

вида и етапа, на който се намира процедурата. 

54. Освен на основанията по чл. 54 и 55 от ЗОП Възложителят отстранява от 

процедурата: 

а) Участник, за когото са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 

юрисдикции с преференциален данъчен режим (ЗИФОДРЮДРКЛТДС), освен когато 

се прилагат изключенията по чл. 4 от ЗИФОДРЮДРКЛТДС - регистриран в 

юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от него лица, 

включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, 

регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим (Неналичието на това 

основание за отстраняване се декларира в част III, раздел Г от ЕЕДОП); 

б) Участник, за когото са налице обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие 

на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество* 

 

*чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито 

имущество: 
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(1) Лице, заемало висша публична длъжност, което в последната една година от 

изпълнението на правомощията или задълженията си по служба е участвало в провеждането на 

процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от 

фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на 

българската държава, няма право в продължение на една година от освобождаването си от 

длъжност да участва или да представлява физическо или юридическо лице в такива процедури пред 

институцията, в която е заемало длъжността, или пред контролирано от нея юридическо лице. 

(2) Забраната за участие в процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с 

предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от 

Европейския съюз на българската държава, се прилага и за юридическо лице, в което лицето по ал. 

1 е станало съдружник, притежава дялове или е управител или член на орган на управление или 

контрол след освобождаването му от длъжност. 

 

в) Участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни 

друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка (чл. 107, ал. 1, т. 1 от 

ЗОП); 

г) Участник, който е представил оферта, която не отговаря на: (i) предварително 

обявените условия на поръчката и/или (ii) правила и изисквания, свързани с 

опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни 

споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и 

трудово право, които са изброени в Приложение № 10 към чл. 115 на ЗОП (чл. 107, 

ал. 1, т. 2 от ЗОП); 

д) 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 от ЗОП (чл. 107, ал. 1, т. 3 от ЗОП); 

е) Участници, които са свързани лица по смисъла на § 2, т. 45 от Допълнителните 

разпоредби към ЗОП (чл. 107, ал. 1, т. 4 от ЗОП). 

ж) Участник, който след покана от Възложителя и в определения в нея срок, не 

удължи срока на валидност на офертата си. 

з) Участник, за когото не може да бъде извършена идентификация и проверка на 

идентификацията чрез регламентираните в Закона за мерките срещу изпирането на 

пари и Правилника за неговото прилагане (ППЗМИП) способи, включително когато 

участникът е юридическо лице - на физическите лица, които са негови действителни 

собственици , по смисъла на §2, ал. 1 от ДР на ЗМИП (вкл. когато участникът не е 

декларирал действителен собственик по ред на чл. 59, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 59, 

ал. 3 и/или не е декларирал дали попада в някоя от категориите по чл. 36 съгласно 

чл. 42, ал. 2, т. 2) 

*§2, ал. 1 от ДР на ЗМИП: 

§ 2. (1) "Действителен собственик" е физическо лице или физически лица, което/които в крайна 

сметка притежават или контролират юридическо лице или друго правно образувание, и/или 

физическо лице или физически лица, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена 

операция, сделка или дейност, и които отговарят най-малко на някое от следните условия: 

1. По отношение на корпоративните юридически лица и други правни образувания действителен 

собственик е лицето, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите, 

дяловете или правата на глас в това юридическо лице или друго правно образувание, включително 
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посредством държане на акции на приносител, или посредством контрол чрез други средства, с 

изключение на случаите на дружество, чиито акции се търгуват на регулиран пазар, което се 

подчинява на изискванията за оповестяване в съответствие с правото на Европейския съюз или на 

еквивалентни международни стандарти, осигуряващи адекватна степен на прозрачност по 

отношение на собствеността. 

Индикация за пряко притежаване е налице, когато физическо лице/лица притежава акционерно или 

дялово участие най-малко 25 на сто от юридическо лице или друго правно образувание. 

Индикация за косвено притежаване е налице, когато най-малко 25 на сто от акционерното или 

дяловото участие в юридическо лице или друго правно образувание принадлежи на юридическо лице 

или друго правно образувание, което е под контрола на едно и също физическо лице или физически 

лица, или на множество юридически лица и/или правни образувания, които в крайна сметка са под 

контрола на едно и също физическо лице/лица. 

2. По отношение на доверителната собственост, включително тръстове, попечителски фондове и 

други подобни чуждестранни правни образувания, учредени и съществуващи съобразно правото на 

юрисдикциите, допускащи такива форми на доверителна собственост, действителният 

собственик е: 

а) учредителят; 

б) доверителният собственик; 

в) пазителят, ако има такъв; 

г) бенефициерът или класът бенефициери, или 

д) лицето, в чийто главен интерес е създадена или се управлява доверителната собственост, 

когато физическото лице, което се облагодетелства от нея, предстои да бъде определено; 

е) всяко друго физическо лице, което в крайна сметка упражнява контрол над доверителната 

собственост посредством пряко или косвено притежаване или чрез други средства. 

3. По отношение на фондации и правни форми, подобни на доверителна собственост – 

физическото лице или лица, които заемат длъжности, еквивалентни или сходни с посочените в т. 

2. 

(2) Не е действителен собственик физическото лице или физическите лица, които са номинални 

директори, секретари, акционери или собственици на капитала на юридическо лице или друго 

правно образувание, ако е установен друг действителен собственик. 

(3) "Контрол" е контролът по смисъла на § 1в от допълнителните разпоредби на Търговския закон, 

както и всяка възможност, която, без да представлява индикация за пряко или косвено 

притежаване, дава възможност за упражняване на решаващо влияние върху юридическо лице или 

друго правно образувание при вземане на решения за определяне състава на управителните и 

контролните органи, преобразуване на юридическото лице, прекратяване на дейността му и други 

въпроси от съществено значение за дейността му. 

(4) Индикация за "непряк контрол" е упражняването на краен ефективен контрол върху 

юридическо лице или друго правно образувание чрез упражняването на права чрез трети лица, 

включително, но не само, предоставени по силата на упълномощаване, договор или друг вид сделка, 

както и чрез други правни форми, осигуряващи възможност за упражняване на решаващо влияние 

чрез трети лица. 

(5) Когато, след като са изчерпани всички възможни средства, не може да се установи като 

действителен собственик лице съгласно ал. 1 или когато съществуват съмнения, че установеното 

лице или лица не е действителният собственик, за "действителен собственик" се счита 

физическото лице, което изпълнява длъжността на висш ръководен служител. Задължените лица 

водят документация за предприетите действия с цел установяване на действителния собственик 

по ал. 1. 
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55. Съгласно чл. 57, ал 2 от ЗОП правилата за отстраняване се прилагат и когато 

участникът е обединение от физически и/или юридически лица и за член на 

обединението е налице някое от основанията за отстраняване. 

56. Когато участникът възнамерява да използва подизпълнители или се позовава на 

капацитета на трети лица по отношение на критериите за подбор, същият трябва да 

удостовери, че по отношение на подизпълнителите и третите лица не са налице 

основанията за отстраняване от процедурата за възлагане на обществена поръчка. 

 

Раздел III 

КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР 

 

III-1. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ГОДНОСТ /ПРАВОСПОСОБНОСТ/ ЗА 

УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ. 

57. Възложителят не поставя минимални изисквания за годност /правоспособност/ за 

упражняване на професионална дейност. 

III-2. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО 

СЪСТОЯНИЕ 

58. Възложителят не поставя минимални изисквания за за икономическо и финансово 

състояние. 

III-3. МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ 

59. В съответствие с чл. 63, ал. 1 от ЗОП Възложителят определя следните минимални 

критерии, въз основа на които се установява, че участниците разполагат с 

необходимите ресурси и опит за изпълнение на поръчката при спазване на 

подходящ стандарт за качество: 

а) В съответствие с чл. 63, ал. 1, т. 1, буква "б" от ЗОП, участниците следва през 

последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, да са 

извършили минимум 1 (една) доставка, идентична или сходна с предмета на 

настоящата обществена поръчка. 

Забележка: Като „Доставка с предмет и обем, идентична или сходна с предмета на 

настоящата обществена поръчка“ ще се приема изпълнена доставка на съдове за 

битови отпадъци.  

Забележка: Когато участникът подава оферта за няколко обособени позиции, 

той доказва съответствието си с критериите за подбор за всяка отделна 

обособена позиция 

При подаване на оферта, съответствието с това изискване, се декларира в част IV, 

раздел В, т.1.б) от ЕЕДОП.  
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В случай, че не е налице публично достъпен регистър, от който комисията да може 

по безспорен начин да извърши проверка на заявените данни, участникът следва да 

представи като част от офертата си изброените по-долу документи: 

-Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената 

поръчка, с посочване на количествата, датите (ден, месец, година) и получателите, 

подписан от лицето/а имащо/и право да представлява/т участника. Информацията за 

получателите следва да съдържа най-малко: наименование на получателя, лице и 

начин за осъществяване на контакт (телефонен номер, факс номер и/или адрес за 

кореспонденция), ведно с доказателства за извършената/ите доставка/и (заверени 

копия от документи, издадени от трети лица, които нямат интерес, който може да 

води до облага по смисъла на чл. 54 от Закона за противодействие на корупцията и 

за отнемане на незаконно придобитото имущество.  

60. При участие на 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. 

III-4.  ИЗПОЛЗВАНЕ КАПАЦИТЕТА НА ТРЕТИ ЛИЦА. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ 

61. Съгласно чл. 65, ал. 1 от ЗОП участниците могат да се позоват на капацитета на трети 

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

с икономическото и финансовото състояние, техническите способности и 

професионалната компетентност. 

* В тези случаи участникът попълва Част II, раздел „В“ от ЕЕДОП, а за всяко от посочените трети лица се 

представя попълнен и подписан от същото отделен ЕЕДОП. 

62. 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 тези условия. 

63. 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. 

64. По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност, участниците 

могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако лицата, с чиито образование, 

квалификация или опит се доказва изпълнение на изискванията на Възложителя, ще 

участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет. 

65. В съответствие с чл. 66, ал.  1 от ЗОП участниците посочват в офертата 

подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да 
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използват такива. В този случай те трябва да представят доказателство за поетите от 

подизпълнителите задължения. 

66. 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. За удостоверяване на тези обстоятелства за всеки от 

подизпълнителите се прилага съставен и подписан от същия отделен ЕЕДОП. 

67. Лице, което е дало съгласие да бъде подизпълнител на един участник, не може да бъде 

обявявано за подизпълнител в офертата на друг участник в същата процедура, както и 

да подава самостоятелно оферта. 

68. След сключване на договора за възлагане на обществената поръчка замяна или 

включване на подизпълнител се осъществява само при условията на чл. 65, ал. 11 и 12 

от ЗОП. 

Раздел IV 

ДЕКЛАРИРАНЕ И ДОКАЗВАНЕ НА ЛИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ И 

СЪОТВЕТСТВИЕТО С КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР 

69. В съответствие с чл. 67 ал. 1 от ЗОП 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. Единният европейски 

документ за обществени поръчки се предоставя в електронен вид по образец, утвърден 

с акт на Европейската комисия. При участие в настоящата процедура в електронен 

ЕЕДОП се представя, като ЕЕДОП следва да бъде цифрово подписан и приложен на 

подходящ оптичен носител към съдържанието на офертите за участие в процедурата. 

Условие при ползване на този начин е форматът, в който се предоставя документът да 

не позволява редактиране на неговото съдържание. Друга възможност за предоставяне 

на ЕЕДОП в електронен вид е чрез осигурен достъп по електронен път до изготвения и 

подписан електронно ЕЕДОП. В този случай документът следва да е снабден с т.нар. 

времеви печат, който да удостоверява, че ЕЕДОП е подписан и качен на интернет 

адреса, към който се препраща, преди крайния срок за получаване на офертите за 

участие. 

Към офертата си участниците представят на хартиен носител разпечатка на цифрово 

подписания ЕЕДОП. При евентуално различие в информацията на хартиения и 

оптичния носител, комисията взема предвид цифрово подписания ЕЕДОП. 

70. По отношение попълването на еЕЕДОП, следва да се има предвид Методическо 

указание на АОП с изх.№ МУ-4 от 02.03.2018г относно Предоставяне на ЕЕДОП в 
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електронен вид – еЕЕДОП, достъпно на адрес: 

http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/MU4_2018.pdf 

71. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, както и когато е 

посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с 

критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всеки от участниците в 

обединението, подизпълнителите и третите лица се представя отделен ЕЕДОП. 

72. По силата на чл. 41, ал. 1 от ППЗОП, когато изискванията за лично състояние по чл. 54, 

ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 ЗОП се отнасят за повече от едно лице, всички лица 

подписват един и същ ЕЕДОП. Когато е налице необходимост от защита на личните 

данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние, 

информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 ЗОП 

се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата. В случаите по 

горното изречение, 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. 

73. В съответствие с чл. 63 от ЗОП за доказване на техническите и професионалните 

способности на участниците се представят документите, посочени към 

съответните изисквания. 

74. Липсата на обстоятелства, свързани с националните основания за отстраняване се 

декларира в ЕЕДОП в полето „Прилагат ли се специфичните национални основания за 

изключване“ (част III, раздел Г). Отговор „не“ се отнася за всички обстоятелства. При 

отговор „да“ лицето трябва да посочи конкретното обстоятелство, както и евентуално 

предприетите мерки за надеждност. Национални основания за отстраняване са 

посочени в настоящте указания и са: 

- осъждания за престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а 

– 255а и чл. 256 - 260 НК (чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП); 

- нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от 

Кодекса на труда (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП); 

- нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност 

(чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП) 

- наличие на свързаност по смисъла на пар. 2, т. 45 от ДР на ЗОП между участници в 

конкретна процедура (чл. 107, т. 4 от ЗОП); 

- наличие на обстоятелство 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; 

- обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане 

на незаконно придобитото имущество.  

- обстоятелства по Закона за мерките срещу изпирането на пари.  

75. Съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП Възложителят може да изисква от участниците по всяко 

време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва 

http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/MU4_2018.pdf
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информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното 

провеждане на процедурата. Преди сключването на договор за обществена поръчка, 

Възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, 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. 

 

ГЛАВА ТРЕТА 

ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ 

 

Раздел I 

ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ 

 

76. Възложителят предлага неограничен и пълен пряк безплатен достъп до документацията 

за обществената поръчка в профила на купувача на електронната страница на 

Възложителя: http://primorsko.bg/ Същата може безплатно да се изтегли на посоченият 

в обявлението линк до крайния срок за получаване на офертите. 

 

Раздел II 

РАЗЯСНЕНИЯ 

77.  Съгласно чл. 180, ал. 1 ЗОП всяко заинтересовано лице или участник може да поиска 

писмено от Възложителя разяснения по решението, обявлението и документацията за 

обществената поръчка до 5 дни преди изтичането на срока за получаване на офертите. 

78. Възложителят предоставя разясненията под формата на електронен документ, 

публикуван в профила на купувача, в 3-дневен срок от получаване на искането. В 

разясненията не се посочва лицето, направило запитването. Възложителят не 

предоставя разяснения, ако искането е постъпило след срока по чл. 180, ал. 1 ЗОП. 

 

Раздел III 

ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ 

79. Възложителят на обществената поръчка уведомява всеки участник за всяко свое 

решение в случаите, предвидени в ЗОП. 

80. Обменът на информация между Възложителя и заинтересованите лица/участниците е в 

писмен вид, на български език и се извършва чрез: 

http://primorsko.bg/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0/
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а) връчване лично срещу подпис или 

б) по електронен път (по електронна поща) - на посочените от Възложителя и 

заинтересованите лица/участниците адреси; 

в) по факс на посочените от Възложителя и заинтересованите лица/участниците 

номера, или 

г) по пощата или чрез куриерска служба - до посочения от заинтересованото 

лице/участника адрес, удостоверено с известие за доставяне,или 

д) чрез комбинация от средствата по букви „а”-„г”. 

81. Обменът на информация при връчването лично срещу подпис се извършва от страна на 

Възложителя чрез лицата за контакти, посочени в обявлението. Информацията се 

приема от заинтересованото лице/участника чрез лицата за контакт, посочени в 

запитването/офертата на участника. 

82. При уведомяване по електронен път или по факс уведомлението е редовно, ако е 

изпратено на адресите в съответствие с параграф88, б. „б“ и е получено автоматично 

генерирано съобщение, потвърждаващо изпращането. 

83. При промяна в посочения адрес, електронна поща или факс за кореспонденция, 

участниците са длъжни в срок до 24 часа да уведомят възложителя. 

84. Неправилно посочен адрес или факс за кореспонденция или неуведомяване за промяна 

на адреса или факса за кореспонденция освобождава Възложителя от отговорност за 

неточно изпращане на уведомленията или информацията. 

85. Обменът и съхраняването на информация в хода на провеждане на процедурата за 

възлагане на обществената поръчка се извършват по начин, който гарантира целостта, 

достоверността и поверителността на информацията. 

86. Съгласно чл. 102, ал. 1 от ЗОП участниците могат да посочват в офертите си 

информация, която смятат за конфиденциална във връзка с наличието на търговска 

тайна. Когато участниците са се позовали на конфиденциалност, съответната 

информация не се разкрива от Възложителя. Участниците не могат да се позовават на 

конфиденциалност по отношение на предложенията от офертите им, които подлежат на 

оценка (чл. 102, ал. 2 от ЗОП). 

87. В съответствие с чл. 43, ал. 1 от ЗОП Възложителят изпраща до участниците в 

процедурата всички свои решенията по чл. 22, ал. 1, т. 3 – 10 от ЗОП в тридневен срок 

от издаването им. В решенията се посочва връзка към електронната преписка в 

профила на купувача, където са публикувани протоколите и окончателните доклади на 

комисията. 

88. Решенията се изпращат: 

а) на адрес, посочен от участника: 
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i. на електронна поща, като съобщението, с което се изпращат, се подписва с 

електронен подпис, или 

ii. чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна 

разписка; 

б) по факс. 

89. Когато решението не е получено от участника по някой от горепосочените начини, 

Възложителят публикува съобщение до него в профила на купувача. Решението се 

смята за връчено от датата на публикуване на съобщението. 

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТАТА 

 

Раздел I 

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТАТА 

90. Участниците трябва да проучат всички указания и условия за участие, дадени в 

документацията за участие. 

91. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към условията, 

обявени от Възложителя (чл. 101 , ал. 5 от ЗОП). 

92. Отговорността за правилното разучаване на документацията за участие се носи 

единствено от участниците. 

93. С акта на представянето на офертата се счита, че всеки участник е декларирал, че е 

съгласен и безусловно приема поставените в документация за участие в процедурата за 

възлагане на обществената поръчка условия и указания за участие в обществената 

поръчка, както и с техническите спецификации и проекта за договор за обществена 

поръчка. 

94. Поставянето от страна на участника на условия и изисквания, които не отговарят на 

обявените в документацията, води до отстраняване на този участник от участие в 

процедурата. 

95. До изтичане на срока за подаване на офертите, всеки участник може да промени, 

допълни или оттегли офертата си (чл. 101, ал. 7 от ЗОП). 

96. Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта (чл. 101, ал. 8 

от ЗОП). 

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

участник, не може да подава самостоятелна оферта (чл. 101, ал. 9 от ЗОП). 
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98. Свързани лица не могат да подават самостоятелни оферти, в това число и като 

участници в обединения (чл. 101, ал. 11 от ЗОП). 

99. Офертата се изготвя на български език (чл. 101, ал. 6 от ЗОП). 

100. Всички документи, изготвени на чужд език, следва да бъдат придружени с превод 

на български език. За представяните актуални каталози, брошури, технически 

спецификации и/или други материали (на хартиен и/или електронен носител) за 

съдовете предмет на доставка, от които е видно, че предлаганите стоки, отговарят на 

техническата спецификация на Възложителя, е допустимо превода на български език 

да е за конкретните части от каталога/брошурата/документа доказващи техническите 

им характеристики. 

101. Когато за някой от посочените документи е определено, че може да се представят 

чрез „копие“ или „заверено копие“, за такъв документ се счита този, при който копието 

на документа има следното съдържание: 

т.1 „Вярно с оригинала“;  

т.2 името и фамилията на лицето, заверило документа; 

т.3 датата, на която е извършил заверката; 

т.4 собственоръчен подпис на посоченото лице, положен със син цвят под 

заверката. 

 

Раздел II 

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ 

102. Срокът на валидност на офертите е 6 (шест) месеца, считано от датата, която е 

посочена в обявлението за краен срок за получаване на офертата. 

103. Възложителят може да поиска от участниците да удължат срока на валидност на 

офертите до сключване на договор. 

 

Раздел III 

ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ОФЕРТАТА 

104. В съответствие с чл. 101, ал. 3 и ал. 4 от ЗОП и чл. 39 от ППЗОП офертата се състои 

от три части, а именно: 

а) „Документи относно личното състояние и критериите за подбор“ – с 

информацията и документите за деклариране и доказване на личното състояние на 

участника и съответствието му с критериите за подбор  

б) „Техническо предложение“,  

в) „Ценово предложение“  
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Внимание: Възложителят допуска представяне на едно заявление за участие на 

основание чл.47, ал.10 от ППЗОП. Когато участник подава оферта за повече от една 

обособена позиция, в опаковката с офертата за всяка позиция се представя поотделно 

документите включващи „Техническо предложение“ и отделен плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри” с посочване на позицията, за която се участва. 

 

Раздел IV 

„ДОКУМЕНТИ ОТНОСНО ЛИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА 

ПОДБОР“ 

105. Документите относно личното състояние и съответствието с критериите за подбор 

включват: 

т.1 ОБРАЗЕЦ № 1 – „Писмо към Офертата“, ведно с приложен към него 

Списък на документите, съдържащи се в офертата (Приложение № 1 

към Образец № 1), подписан от участника; 

т.2 ОБРАЗЕЦ № 2 – „Единен европейски документ за обществени 

поръчки (ЕЕДОП)“, съставен и попълнен в съответствие с 

изискванията на ЗОП, ППЗОП и тези Указания; 

т.3 Документът съгласно изискванията на чл. 37, ал 4 от ППЗОП 

(когато е приложимо) - копие от документ, от който да е видно 

правното основание за създаване на обединение и изисканата 

информация във връзка с конкретната обществена поръчка съгласно 

Указанията 

т.4 Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност 

(когато е приложимо); 

т.5 ОБРАЗЕЦ № 3 – 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, 

свързаните с тях лица и техните действителни собственици; 

т.6 В приложимите случаи съгласно настоящите Указания - Списъкът 

на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП 

т.7 В приложимите случаи съгласно настоящите Указания - Списък на 

доставките, които са идентични или сходни с предмета на 

обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите (ден, 

месец, година) и получателите, подписан от лицето/а имащо/и право 

да представлява/т участника. Информацията за получателите следва 

да съдържа най-малко: наименование на получателя, лице и начин за 
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осъществяавен на контакт (телефонен номер, факс номер и/или адрес 

за кореспонденция).  

т.8 В приложимите случаи съгласно настоящите Указания - 

Доказателства за извършената/ите доставка/и (заверени копия от 

документи, издадени от трети лица, които нямат интерес, който 

може да води до облага по смисъла на  чл. 54 от Закона за 

противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 

придобитото имущество) 

т.9 Документи за поетите от третите лица и подизпълнителите 

задължения (когато е приложимо) 

т.10 Оптичен носител (напр.CD / DVD или др.), на който са записани в 

PDF и/или друг нередактируем формат всички документи, 

упоменати в горните точки. 

* При несъответствие или противоречие между документите на хартиен и техническия носител, 

приоритет имат тези на хартиения носител, с изключение на цифрово подписания ЕЕДОП. 

106. В съответствие с чл. 101, ал. 4 от ЗОП и във връзка с изискванията на 47, ал. 3 от 

ППЗОП „Документите относно личното състояние и критериите за подбор“ (в пълния 

обхват на описаните по-горе документи) се поставят в общия плик (опаковка) на 

офертата.  

 

Раздел V 

„ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ“ 

(чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП) 

107. Техническото предложение съдържа: 

т.1 Нотариално заверено пълномощно на лицето, което представлява 

участника в процедурата (оригинал), в случаите когато офертата не е 

подписана от управляващия участника съгласно актуалната му 

регистрация или от представляващия обединението-участник, 

съгласно документа за създаването му; 

т.2 ОБРАЗЕЦ № 4 – „Предложение за изпълнение на поръчката в 

съответствие с техническите спецификации и изискванията на 

Възложителя“  

т.3 ОБРАЗЕЦ № 5 – „Декларация за съгласие с клаузите на приложения 

проект на договор“ (чл. 39, ал.3, т. 1, б. „в“ от ППЗОП); 

т.4 ОБРАЗЕЦ № 6 - Декларация за срока на валидност на офертата (чл. 

39, ал.3, т. 1, б. „г“ от ППЗОП); 
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т.5 ОБРАЗЕЦ № 7 – „Декларация, че при изготвяне на офертата са 

спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на 

околната среда, закрила на заетостта и условията на труд“ (чл. 39, 

ал.3, т. 1, б. „д“ от ППЗОП); 

т.6 Оптичен носител (напр.CD / DVD или др.), на който са записани в 

PDF или друг нередактируем формат всички документи, упоменати в 

горните точки
. 
 

*
При несъответствие или противоречие между документите на хартиен и технически носител, 

приоритет имат тези на хартиен носител. 

108. В съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 3 от ППЗОП “Техническото 

предложение” (в пълния обхват на описаните по-горе документи) се поставя в общия 

плик (опаковка) на офертата. Като документите по чл.39 ал.3, т.1 от ППЗОП се 

представят за всяка обособена позиция, за която се подава оферта. 

109. Ако в представеното от участника Техническо предложение не е попълнен, който и 

да е елемент или някои от елементите е попълнен формално, без да е отразена 

спецификата на настоящата поръчка, или някоя част не е разработена конкретно за 

настоящата поръчка или в съответствие с Техническата спецификация, участникът ще 

бъде декласиран и отстранен от по-нататъшно участие в обществената поръчка. 

110. Ако направеното от участника Техническо предложение за изпълнение на 

поръчката не съответства на изискванията, поставени в настоящата документация или 

не съдържа някои от задължителните части, ще бъде отстранен от по-нататъшно 

участие в процедурата.  

 

Раздел VI 

„ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ“ 

(чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП) 

111. Ценовото предложение съдържа офертата на участника относно цената за 

изпълнение на обществената поръчка. Ценовото предложение включва следните 

документи: 

т.1 ОБРАЗЕЦ № 8 – „Ценово предложение“; 

т.2 Оптимен носител (напр.CD / DVD илид др.), на който попълнения и 

подписан ОБРАЗЕЦ No 8 е сканиран и записан в PDF формат. 

* При несъответствие или противоречие между документите на хартиен и технически носител, 

приоритет имат хартиения носител. 

112. В съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 3 от ППЗОП ценовото предложение (в 

пълния обхват на описаните по-горе документи) се поставя в отделен запечатан 

непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ с посочване на 

обособената позиция, който се поставя в общия плик (опаковка) на офертата. Върху 
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пликът се отбелязва наименованието на участника и предмета на поръчката и 

наименованието на обособената позиция, за която се отнася ценовото предложение. 

113. Ако в представеното от участника Ценово предложение не е попълнен, който и да е 

елемент или някои от елементите е попълнен формално, без да е отразена спецификата 

на настоящата поръчка, или е надвишена прогнозната стойност, участникът ще бъде 

декласиран и отстранен от по-нататъшно участие в обществената поръчка. 

 

Раздел VII 

ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

114. Съгласно изискванията на чл. 47, ал. 3, ал. 9 и ал.10 от ППЗОП офертите, 

комплектовани съобразно посочените по-горе изисквания, се запечатват в общ 

непрозрачен плик (опаковка) , включващ документите относно личното състояние и 

съответствието с критериите за подбор, техническото предложение и отделния 

непрозрачен запечатан плик с надпис  „Предлагани ценови параметри“, съдържащ 

ценовото предложение. 

115. Върху общия  плик (опаковка) на офертата се изписва: 

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛ – ОБЩИНА ПРИМОРСКО, гр.Приморско, 

ул.„Трети март” № 56 

2. Наименованието на участника, включително участниците в 

обединението, когато е приложимо; 

3. Адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и 

електронен адрес на участника; 

4. Наименованието на поръчката и обособената позиция/и, за която/ито 

се участва. 

116. Върху плика не се поставят никакви други обозначения. 

117. В съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 1 от ППЗОП офертата се представя от  

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

друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на следния адрес: 

гр.Приморско, ул.„Трети март” № 56 

в деловодството, всеки  работен ден от 8:00 до 17.00 часа до крайната датата за 

подаване на оферти, която е посочена в обявлението. 

118. Възложителят не носи отговорност за получаване на оферти в случай, че се 

използва друг начин за представяне. 

119. До изтичане на срока за получаване на оферти, всеки участник може да промени, 

допълни или оттегли офертата си. 
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120. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на участника в 

процедурата. 

121. Допълнението и промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и 

условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде отбелязан 

и текст “Допълнение/Промяна на оферта (с входящ номер)”. 

122. В съответствие с изискванията на чл. 48 ал. 1 от ППЗОП Възложителят води 

регистър за получените оферти, в който отбелязва: 

а) подател на офертата; 

б) номер, дата и час на получаване; 

в) причините за връщане на офертата (когато е приложимо). 

123. При получаване на офертата върху общия запечатан плик (опаковката) се 

отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването, за което на приносителя 

се издава документ. 

124. Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за 

получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост. 

125. Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на оферти пред 

мястото, определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се включват в 

списък, който се подписва от представител на Възложителя и от присъстващите лица. 

Заявленията за участие или офертите на лицата от списъка се завеждат в регистъра на 

получените оферти. Не се допуска приемане на заявления за участие или оферти от 

лица, които не са включени в списъка. 

126. Получените оферти се предават на председателя на комисията по чл. 103, ал. 1 от 

ЗОП, за което се съставя протокол съгласно чл. 48, ал. 6 от ППЗОП. Протоколът се 

подписва от предаващото лице и от председателя на комисията. 

 

Раздел VIII 

РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

127. По отношение комисията по чл. 103, ал. 1 от ЗОП, разглеждането на офертите (в 

това число предварителния подбор и оценката на офертите), класирането на 

участниците и прекратяването на процедурата се прилагат разпоредбите на чл. 181, 

ал.4-6 от ЗОП. Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да 

присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както 

и представители на средствата за масово осведомяване. Преди отваряне на офертите 

упълномощените лица представят на комисията нотариално заверено пълномощно от 

законния/те представител/и на участника (в оригинал) с посочване на изричните 

действия, които лицето има право да извършва. Копие от пълномощното остава към 

досието на обществената поръчка. 

128. По отношение на необичайно благоприятни оферти се прилага чл. 72 от ЗОП. 
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Съгласно чл. 72, ал. 1 ЗОП, когато предложение в офертата на участник, свързано с цената, 

която подлежи на оценяване, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност 

на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, възложителят 

изисква подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване, която се представя 

в 5-дневен срок от получаване на искането. 

ГЛАВА ПЕТА  

 СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР                                   

129. Възложителят сключва договор за изпълнение на обществената поръчката 

(съгласно проекта в тази документация) с участника в процедурата, определен за 

изпълнител. 

130. 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. 

131. Договорът се сключва във формата и със съдържанието 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. 

132. Когато за изпълнител е определено обединение, участниците в обединението носят 

солидарна отговорност за изпълнение на договора за обществената поръчка. 

133. Договорът за обществената поръчка се сключва при условие, че участникът, 

определен за изпълнител: 

а) представи документ за регистрация в съответствие с изискването по чл. 70 от 

ППЗОП; 

б) изпълни задължението по чл. 67, ал. 6 от ЗОП; 

134. Възложителят не сключва договор, когато: 

а) участникът, класиран на първо място откаже да сключи договор; 

б) участникът, класиран на първо място не изпълни някое от условията по горния 

параграф133, или 

в) участникът, класиран на първо място не докаже, че не са налице основания за 

отстраняване от процедурата; 

135. В случаите по предходния параграф Възложителят може да определи за изпълнител 

участника, класиран на второ място, или да прекрати процедурата. За отказ от 

сключване на договор се приема и неявяването на уговорената дата, освен ако 

неявяването е по обективни причини, за което Възложителят е уведомен своевременно. 
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136. Ако след получена покана класираният на второ място участник откаже да подпише 

договора, Възложителят прекратява процедурата. 

137. Сроковете, посочени в тази документация се изчисляват, както следва: 

а) когато срокът е посочен в дни, той изтича в края на последния ден на посочения 

период; 

б) когато последният ден от един срок съвпада с официален празник или почивен ден, 

на който трябва да се извърши конкретно действие, счита се, че срокът изтича в 

края на първия работен ден, следващ почивния. 

138. Сроковете в документацията са в календарни дни. 

139. Когато срокът е в работни дни, това е изрично указано при посочването на 

съответния срок. 

140. При противоречие в записите на отделните документи от документацията, за 

валидни да се считат записите в документа с по-висок приоритет, като приоритетите на 

документите са в следната последователност: 

а) Решение за откриване на процедурата; 

б) Обявление за обществена поръчка; 

в) Указания за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка; 

г) Технически спецификации; 

д) Техническо предложение; 

е) Ценова оферти; 

ж) Проект на договор; 

з) Други образци на документи; 

141. Документът с най-висок приоритет е посочен на първо място. 

142. По въпроси, свързани с провеждането на процедурата и подготовката на офертите 

на участниците и основанията за нейното прекратяване, които не са разгледани в 

документацията, се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и 

Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки. 

ТОМ  II  

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА 

Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта, 

определена във основа на критерия „най - ниска цена”.  

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

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. 

 


