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РАЗДЕЛ I. 

ОБЩИ УСЛОВИЯ 

 

А) Възложител 

Възложител на настоящата процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка, 

чрез публично състезание възлагана по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), е 

Кметът на ОБЩИНА ВРАЦА (чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП). Административен адрес: гр. Враца, 

ул. „Стефанаки Савов” № 6, факс: 092/623061. Интернет адрес: http://www.vratza.bg/.  

 

Б) Правно основание за провеждане на процедурата 

Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на 

основание чл. 18, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки. За нерегламентираните в 

настоящите указания и документацията за участие условия по провеждането на процедурата, 

се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагане на 

Закона за обществените поръчки, както и приложимите национални и международни 

нормативни актове, съобразно с предмета на поръчката. 

  

В) Предмет на обществената поръчка 

Обществената поръчка, изпълнима при условията, описани в настоящата документация 

за участие в процедурата е с предмет: „Инженеринг - проектиране, изпълнение на строеж 

и осъществяване на авторски надзор по проект „Изграждане на инсталация за 

компостиране на разделно събрани зелени отпадъци – регион Враца“. 

 

Г) Мотиви за избор на процедурата  

С оглед на изложеното и съгласно разпоредбата на чл. 20, ал. 2, т. 1 от ЗОП,  

възложителят провежда процедура за избор на изпълнители, чрез публично състезание. 

Провеждането на предвидената в ЗОП публично състезание гарантира в най-голяма 

степен публичността на възлагане изпълнението на поръчката, респ. прозрачността при 

разходването на финансовите средства.  

 

По обществената поръчка не се предвиждат обособени позиции.  
Предметът на обществената поръчка не може да бъде разделен на обособени позиции, 

предвид спецификата на поръчката. Възложителят е преценил, че не е целесъобразно 

разделянето на същата на обособени позиции, последното би се отразило на качеството и 

логическата взаимообвързаността на проектните работи. Основен мотив за неразделяне на 

обществената поръчка на обособени позиции е фактът, че дейностите по изпълнение на 

поръчката са систематично свързани, поради което обществената поръчка следва да бъде 

изпълнена от един изпълнител и не е целесъобразно нейното разделяне на обособени 

позиции, тъй като това ще доведе до затруднения с изпълнение и отчитане на работите по 

обекта и проекта. За качественото изпълнение и постигане на минимално затруднение за 

гражданите по време на строителството е от изключително значение максимално добрата 

координация и планиране на строително - монтажните работи. 

Дейностите, предмет на поръчката, нямат разнороден характер, поради което най-

целесъобразно е възлагането й на един изпълнител. 

 

http://www.vratza.bg/
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РАЗДЕЛ IІ. 

ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

 

А) Прогнозна стойност на поръчката 

 

Прогнозната стойност на обществената поръчка е в размер на 3 265 000,00 лева (три 

милиона двеста шестдесет и пет хиляди лева и нула стотинки) без включен ДДС.  

Прогнозната стойност на обществената поръчка е разпределена, както следва: 

 

  НАИМЕНОВАНИЕ  

Стойност 

в лева без включен 

ДДС 

1 Проектиране  197 500,00 

1.1 Изготвяне на инженерно-геоложки доклад 12 500,00 

1.2 Изготвяне на Идеен проект 60 000,00 

1.3 Изготвяне на Работен проект 125 000,00 

2 Изграждане на инсталация за компостиране 1 637 500,00 

3 
Доставка на машини и съоръжения за инсталация 

за компостиране 
1 420 000,00 

4 Авторски надзор за инсталация за компостиране 10 000,00 

  
ОБЩА ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ В ЛЕВА БЕЗ 

ВКЛЮЧЕН ДДС 
3 265 000,00 

 

Непредвидени разходи не се предвиждат. 

Финансирането на обществената поръчка се осъществява чрез предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по проект BG16M1OP002-2.005-0020-C01 „Проектиране и 

изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани и/или биоразградими 

отпадъци“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“, съфинансирана 

от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. 

Офертите на участниците не трябва да надхвърлят максималния одобрен бюджет 

на поръчката, както не трябва да надхвърля и максималните средства по отделните 

дейности, посочени по-горе. В цената се включват всички разходи, свързани с качественото 

изпълнение на поръчката в описания вид и обхват в техническата спецификация.  

Участник, чието ценово предложение надхвърля финансовия ресурс на 

обществената поръчка, както и на отделна дейност, ще бъде отстранен от участие в 

настоящата процедура. 

 

Б) Срок за изпълнение на поръчката 

- Срок за проектиране /вкл. инженерно-геоложки доклад, идеен и работен проект/– 

по предложение на участника, но не повече от 90 /деветдесет дни/, считано от датата на 

получаване на възлагателно писмо от Изпълнителя и приключва с подписването на 

двустранен протокол (между възложител и изпълнител) за приемането на 

инвестиционния проект. 

Периодът необходим за съгласуване и одобряване на работните проекти, както и 

времето необходимо за отстраняване на допуснати пропуски и непълноти в работните 
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проекти от страна на изпълнителя до подписването на протокол 2а за откриване на 

строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво не влиза в обхвата на срока 

на договора на Изпълнителя. През този период срокът на договора се спира.  

При констатирани непълноти в работния проект, Изпълнителят се задължава да ги 

отстрани в срок до 10 календарни дни, считано от датата на уведомление от страна 

Възложителя. 

- Срок за изпълнение на СМР, включително доставка, монтаж и пуск на 

съоръженията, оборудването и механизацията за инсталацията, обучение на персонала 

– по предложение на участника, но не повече от 240 /двеста и четиридесет/ календарни 

дни, считано от датата на Протокол обр. 2а за откриване на строителната площадка. 

Срокът за изпълнение на СМР приключва с предаване на строежа от строителя на 

възложителя с установяване годността за приемане на строежа (приложение № 15 съгласно 

Наредба № 3/31.07.2001г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството). 

- Срок за упражняване на авторски надзор - от започване на строителството до 

приемане на обекта с подписването на констативен акт за установяване годността за 

приемане на строежа (приложение № 15 съгласно Наредба № 3/31.07.2001 г. за съставяне на 

актове и протоколи по време на строителството). 

 

В) Критерий за оценка на офертата 

Класирането на офертите се извършва по критерий „най-ниска цена” (чл. 70, ал. 2, т. 1 

от ЗОП).  
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РАЗДЕЛ IІІ. 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ 

ОФЕРТИТЕ И НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ 

 

А) Изисквания към участниците 

1. Общи изисквания. 

1.1. Участник в процедурата за възлагане на обществена 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 дейностите, предмет на настоящата 

процедура, съгласно законодателството на държавата, в която то е установено. Възложителят 

не изисква обединенията да имат определена правна форма, за да участват при възлагането 

на поръчката, и не поставя условие за създаване на юридическо лице, когато участникът, 

определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица. Участник не 

може да бъде отстранен от процедурата за възлагане на обществената поръчка на основание 

на неговия статут или на правната му форма, когато той или участниците в обединението 

имат право да упражняват дейностите, предмет на настоящата процедура, в държавата 

членка, в която са установени. 

1.2. В случай че участникът е обединение, което не е юридическо лице, 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. 

Възложителят изисква от участник – обединение, което не е юридическо лице, да 

представи копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на 

обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка: 

1. правата и задълженията на участниците в обединението; 

2. разпределението на отговорността между членовете на обединението; 

3. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. 

 

2. Лично състояние на участниците - Основания за задължително отстраняване.  

2.1. Възложителят ще отстрани от участие в процедурата за възлагане на обществената 

поръчка участник, когато: 

2.1.1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, 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; 

2.1.2. 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; 

2.1.3. 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; 

2.1.4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП; 

2.1.5. е установено, че: 

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на 
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основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на 

основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

2.1.6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, 

нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 

3, чл. 245 и чл. 301– 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата 

миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на 

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

участникът е установен; 

2.1.7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен. 

2.1.8. 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; 

2.1.9. сключил е споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато 

нарушението е установено с акт на компетентен орган; 

2.1.10. доказано е, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка или 

на договор за концесия за строителство или за услуга, 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; 

2.1.11. опитал е да: 

а) повлияе на вземането на решение от страна на възложителя, свързано с 

отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или 

заблуждаваща информация, или 

 б) получи информация, която може да му даде неоснователно предимство в 

процедурата за възлагане на обществена поръчка. 

2.1.12. Забрана за участие в процедурата има и за лица за които са налице 

обстоятелствата, съгласно чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения 

с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с 

тях лица и техните действителни собственици, освен ако не е налице изключенията по чл. 4 

от същия закон. 

Основанията по т. 2.1.1, т. 2.1.2, т. 2.1.7 и т. 2.1.11 се отнасят за лицата, които 

представляват участника, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, 

които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи. 

 Основанието по т. 2.1.3. не се прилага, когато: 

 - се налага да се защитят особено важни държавни или обществени интереси; 

 - 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. 

 Възложителят може да не отстрани от процедурата участник на  основание по т. 2.1.8., 

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.  

 

Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 2.1.1 и 2.1.2 се 

попълва в еЕЕДОП както следва: 
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В част III, Раздел А, участникът следва да попълни информация относно присъди за 

следните престъпления: 

• Участие в престъпна организация – по чл. 321 и 321а от НК; 

• Корупция – по чл. 301 – 307 от НК; 

• Измама – по чл. 209 – 213 от НК; 

• Терористични престъпления или престъпления, които са свързани с терористични 

дейности - по чл. 108а, ал. 1 от НК; 

• Изпиране на пари или финансиране на тероризъм – по чл. 253, 253а, или 253б от НК 

и по чл. 108а, ал. 2 от НК; 

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

В част III, Раздел Г, участникът следва да попълни информация относно присъди за 

престъпления по чл. 194 – 208, 213а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 260 от НК 

 

Участниците посочват информация за престъпления, аналогични на посочените в т. т. 

2.1.1 и 2.1.2 при наличие на присъда в друга държава членка или трета страна 

Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 2.1.3 се попълва в 

част III, Раздел Б от еЕЕДОП 

Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 2.1.4 се попълва в 

част III, Раздел В от еЕЕДОП 

Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 2.1.1 и 2.1.2 за 

престъпления по чл. 172 и 352 – 353е от НК се попълва в част III, Раздел В, поле 1 от 

ЕЕДОП. При отговор „ДА“ участникът посочва: 

• Дата на влизане в сила на присъдата и фактическото и правното основание за 

постановяването й; 

• Срока на наложеното наказание.  

Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 2.1.8 до 2.1.12 се 

попълва в част III, Раздел В от еЕЕДОП 

2.2. Мерки за доказване на надеждност. 

Участник, за когото са налице основания за отстраняване по т. 2.1. има право да 

представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, 

въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. За тази цел участникът може 

да докаже, че:  

2.2.1. е погасил задълженията си по т. 2.1.3, включително начислените лихви и/или 

глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени; 

2.2.2. е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди, 

настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение; 

2.2.3. 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. 

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. 

Мотивите за приемане или отхвърляне на предприетите мерки и представените 

доказателства се посочват в решението за класиране или прекратяване на процедурата, в 

зависимост от етапа, на който се намира процедурата. 

Участник, който с влязла в сила присъда или друг акт съгласно законодателството на 
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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 възможност за представяне на мерки за доказване на надеждност  за времето, 

определено с присъдата или акта. 

Когато преди подаване на офертата участник е предприел мерки за доказване на 

надеждност по т. 2.2 (чл. 56 от ЗОП), тези мерки се описват в еЕЕДОП в полето свързано със 

съответното обстоятелство. 

2.3. Прилагане на основанията за отстраняване. 

Възложителят отстранява от процедурата участник, за когото са налице основанията по 

т. 2.1, възникнали преди или по време на процедурата. 

Възложителят отстранява и участник в процедурата, който е обединение от физически 

и/или юридически лица и за член на обединението е налице някое от основанията за 

отстраняване по т. 2.1. 

Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане на следните срокове: 

-  пет години от влизането в сила на присъдата – по отношение на обстоятелства по т. 

2.1.1 и т. 2.1.2, освен ако в присъдата е посочен друг срок; 

- три години от датата на настъпване на обстоятелствата по т. 2.1.5, буква "а", т. 2.1.6, 

т. 2.1.9, т. 2.1.10 и т. 2.1.11 освен ако в акта, с който е установено обстоятелството, е посочен 

друг срок. 

В случай на отстраняване по т. 2.1 възложителят осигурява доказателства за наличие на 

основания за отстраняване. 

2.4. Доказване липсата на основания за отстраняване. 

За доказване на липсата на основания за отстраняване участникът, избран за 

изпълнител, представя: 

 - за обстоятелствата по т. 2.1.1 – свидетелство за съдимост; 

 - за обстоятелството по т. 2.1.3 – удостоверение от органите по приходите и 

удостоверение от общината по седалището на възложителя и на участника; 

 - за обстоятелството по т. 2.1.6 – за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП и по 

чл. 56, ал. 1, т. 4 от ЗОП - удостоверение от органите на Изпълнителна агенция "Главна 

инспекция по труда; 

 - за обстоятелствата по т. 2.1.8 – удостоверение, издадено от Агенцията по 

вписванията. 

Когато в удостоверението по т. 2.1.6 се съдържа информация за влязло в сила 

наказателно постановление или съдебно решение за нарушение по т. 2.1.6, участникът 

представя декларация, че нарушението не е извършено при изпълнение на договор за 

обществена поръчка. 

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

съответните документи, издадени от компетентен орган, съгласно законодателството на 

държавата, в която участникът е установен. В този случай, когато в съответната държава не 

се издават документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват 

всички обстоятелства, участникът 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. 

Възложителят няма право да изисква представянето на горепосочените документи, 

когато обстоятелствата в тях са достъпни чрез публичен безплатен регистър или 

информацията или достъпът до нея се предоставя от компетентния орган на възложителя по 

служебен път. 
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2.5. Други основания за отстраняване от участие. 

Освен на основанията по т. 2.1 възложителят отстранява от процедурата: 

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

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

2.5.2. участник, който е представил оферта, която не отговаря на: 

а) предварително обявените условия на поръчката; 

б) 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.  

2.5.3. участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1  от ЗОП или 

чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5 от ЗОП; 

2.5.4. участници, които са свързани лица по смисъла на §2, т. 45 от Допълнителните 

разпоредби на Закона за обществените поръчки, във връзка с  § 1, т. 13 и 14 от 

допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, с другите 

участници в обществената поръчка. 

2.5.5. Участник, който няма право да участва в обществени поръчки на основание чл. 3, 

т. 8 във вр. с чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните 

от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКЛТДС), освен когато не 

са налице условията по чл. 4 от закона. 

2.5.6. Участник, който след покана от Възложителя и в определения в нея срок не 

удължи срока на валидност на офертата си. 

Информацията относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 2.5.4. и т. 

2.5.5. се  попълва в Част ІІІ, Раздел Г от еЕЕДОП. 

В Раздел Г: Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в 

националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държавата 

членка от Част III: Основания за изключване от еЕЕДОП участниците следва да 

декларират още и информацията относно липсата или наличието на обстоятелства: 

a. наличие или липса на присъди за престъпления по чл. 194-208, чл. 213а-217, чл. 219-

252, чл. 254а-260 от НК или присъда за престъпление, аналогично на тези по чл. 54, ал. 1, т. 1 

от ЗОП, в друга държава членка или трета страна. 

b. наличие или липса на свързаност по смисъла на § 2, т. 44 от ДР на ЗОП между 

участниците в процедурата. 

c. наличие или липса на основанията по чл. 69, ал. 1 и 2 от Закона за противодействие 

на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.  

2.6. В офертата участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и 

съответствие с критериите за подбор чрез представяне на електронен единен европейски 

документ за обществени поръчки (е-ЕЕДОП). В него се предоставя съответната информация, 

изисквана от възложителя. 

Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на 

съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези 

лица се представя отделен еЕЕДОП, който съдържа горепосочената информация. 

Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички 

или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато 

това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. 

Преди сключването на договор по обществената поръчка възложителят изисква от 

участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи 

липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с 
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поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и 

третите лица, ако има такива. 

Възложителят няма право да изисква документи, които вече са му били предоставени 

или са му служебно известни.  

В срок до 3 (три) дни от сключването на договор за подизпълнение или на 

допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител изпълнителят 

изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на възложителя заедно с 

доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП (ако е приложимо). 

3. Критерии за подбор, отнасящи се до годността /правоспособността/ за 

упражняване на професионална дейност на участниците. 

3.1. Участникът трябва да притежава регистрация в Централния професионален 

регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в Република България, съгласно 

чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите (ЗКС), за изпълнение на строежи от 

четвърта група, II-ра категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 2, буква "г" от ЗУТ и чл. 4, ал. 4 

от Наредба № 1/30.07.2003 година за номенклатурата на видовете строежи, а за 

чуждестранните лица в аналогичен регистър, съгласно законодателството на държавата 

членка в която са установени или на друга държава: страна по Споразумението за 

Европейското икономическо пространство. 

В случай на обединение изискването се отнася до участника/участниците, които ще 

извършват дейностите по строителство. 

В случай, че участникът предвижда участие на подизпълнители, същите трябва да са 

вписани в Централния професионален регистър на строителя в съответствие с видовете 

строително-ремонтни работи, които ще извършват като подизпълнители. 

При подаване на оферта участниците  попълват тази информация в Раздел А: Годност 

от част ІV: „Критерии за подбор“ от електронен Единен европейски документи за 

обществени поръчки (е-ЕЕДОП).  

Минималното изискване се доказва при подписване на договор за изпълнение с: 

* Копие на Удостоверение за вписване в ЦПРС към Камарата на строителите в 

Република България за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада 

обекта на поръчката - за повече информация: http://register.ksb.bg/.  

В случай, че избраният за изпълнител е чуждестранно лице, той трябва да представи 

документ, с който да докаже, че има право да изпълнява възлаганата дейност в Република 

България, за изпълнение на строежи от категорията строежи, в които попада обекта на 

поръчката, вкл. че е извършил съответната регистрация, когато е  необходимо съгласно чл. 

112, ал. 1, т. 4 от ЗОП. 

4. Критерии за подбор, включващи минимални изисквания за икономическото и 

финансово състояние на участниците.  

4.1. Участникът трябва да е реализирал през последните 3 (три) приключили финансови 

години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, 

общ оборот в размер на минимум 3 500 000,00  лева (три милиона и петстотин хиляди лева и 

нула стотинки) без включен ДДС, изчислен на база годишните обороти на участника. За 

участник – чуждестранно лице оборотът се изчислява по официалния курс на БНБ за 

съответната валута в лева към датата на подаване на офертата. 

При подаване на оферта участниците  попълват тази информация в точка 1а от Раздел 

Б: Икономическо и финансово състояние от част ІV: „Критерии за подбор“ от 

електронен Единен европейски документи за обществени поръчки (е-ЕЕДОП).  

В случай че липсва информация относно оборота (общия или конкретния) за целия 

изискуем период, моля, посочете датата, на която икономическият оператор е учреден или е 

започнал дейността участниците  попълват тази информация в точка 3 от Раздел Б: 

http://web.apis.bg/p.php?i=2752471#p28982788
http://web.apis.bg/p.php?i=2752471#p28982788
http://register.ksb.bg/
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Икономическо и финансово състояние от част ІV: „Критерии за подбор“ от електронен 

Единен европейски документи за обществени поръчки (е-ЕЕДОП). 

Минималното изискване се доказва при подписване на договор за изпълнение с: 

Участникът избран за изпълнител следва да представи един или няколко от 

документите по чл. 62, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗОП, а именно:  

- Годишен финансов отчет или някоя от съставните му части, когато публикуването 

му се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен.  

- Както и/или Справка за общия оборот.  

Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи поисканите 

от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово 

състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ. 

4.2. Участниците трябва да притежават застраховка „Професионална отговорност“, 

съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ и съгласно чл. 5 от Наредбата за условията и реда за 

задължително застраховане в проектирането и строителството, при следните минимални 

условия: 

4.2.1. Валидна застраховка „Професионална отговорност в проектирането” за 

проектант с минимална застрахователна сума, съгласно чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията 

и реда за задължително застраховане в проектирането и строителство
1
 за втора категория 

строителство съгласно чл. 137, ал.1 от ЗУТ, съобразно строежа – предмет на обществената 

поръчка или еквивалентна за чуждестранни лица, в съответствие със законодателството на 

държавата в която са установени.  

4.2.2. Валидна застраховка „Професионална отговорност в строителството” за 

строител съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ с минимална застрахователна сума, съгласно чл. 5, 

ал. 2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и 

строителство за втора категория строителство съгласно чл. 137, ал.1 от ЗУТ, съобразно 

строежа – предмет на обществената поръчка или еквивалентна за чуждестранни лица, в 

съответствие със законодателството на държавата в която са установени. 

При подаване на оферта участниците попълват тази информация в поле 5 от Раздел Б: 

Икономическо и финансово състояние от част ІV: „Критерии за подбор“ от е-ЕЕДОП.  

Минималното изискване се доказва при подписване на договор за изпълнение с:  

- Документи по чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП – доказателства за наличие на застраховка 

„Професионална отговорност“, в случай, че същите не са достъпни чрез пряк и безплатен 

достъп до съответната национална база данни.  

 

5. Критерии за подбор, включващи минимални изисквания за технически и 

професионални способности на участниците. 

5.1. Участниците трябва да са изпълнили една дейност с предмет и обем, идентични 

или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 (три) години, считано от 

датата на подаване на офертата. 

                                                 
1 Чл. 5, ал. 2 от Наредбата определя минимални застрахователни суми, както следва: Чл. 5. (1) Минималната 

застрахователна сума за проектант е, както следва: 2. за строежи втора категория съгласно чл. 137, ал. 1, 

т. 2 ЗУТ - 200 000 лв.; чл.5, ал. 2 Минималната застрахователна сума за строител е, както следва:2. за 

строежи втора категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 2 ЗУТ - 400 000 лв. 

Съгласно чл. 162, ал. 1 от ЗУТ „Проектант е физическо или юридическо лице, включващо в състава си 

физически лица, притежаващи необходимата проектантска правоспособност." 

Съгласно чл. 163, ал. 1 от ЗУТ „Строителят е физическо или юридическо лице, включващо в състава си 

физически лица, притежаващи необходимата техническа правоспособност, което по писмен договор с 

възложителя изпълнява строежа в съответствие с издадените строителни книжа." 
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Под „сходни“ дейности с предмета на поръчката следва да се разбира: 

„Изработване на инвестиционен проект фаза „технически“ и/или „работен“ по смисъла 

на Закона за устройство на територията и Наредба № 4/ 21.05.2001г. за обхвата и 

съдържанието на инвестиционните проекти за изпълнение на строителство, вкл. доставка и 

монтаж на съоръженията / оборудване и/или механизация на инсталации за компостиране 

и/или оползотворяване на разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци (или 

съпоставими към тях за чуждестранните участници). Под „строителство“ се разбира ново 

строителство и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или основен ремонт на основна 

инфраструктура”.  

Горепосочените минимални изисквания могат да бъдат покрити чрез  изпълнение на 

инженеринг (проектиране и изпълнение) на описаните инсталации, изпълнен през 

последните три години, считано от датата определена като краен срок за подаване на 

офертата.  

При подаване на оферта участниците  попълват тази информация в точка 1б от Раздел 

В: Технически и професионални способности от част ІV: „Критерии за подбор“ от е-

ЕЕДОП.  

Минималното изискване се доказва при подписване на договор за изпълнение със: 

– Списък на проектирането, идентично или сходно с предмета на поръчката, за 

последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на 

стойностите, датите и получателите на проектирането, придружен с удостоверения за 

добро изпълнение.   

5.2. Участниците трябва да са изпълнили една дейност с предмет и обем, идентични 

или сходни с предмета на поръчката, през последните 5 (пет) години, считано от датата на 

подаване на офертите. 

За „сходни“ дейности с предмета на поръчката се разбира: 

„Изпълнение на строителство, вкл. доставка и монтаж на съоръженията / оборудване 

и/или механизация за инсталации за компостиране и/или оползотворяване на разделно 

събрани зелени и/или биоразградими отпадъци (или съпоставими към тях за чуждестранните 

участници). Под „строителство“ се разбира ново строителство и/или реконструкция и/или 

рехабилитация и/или основен ремонт на основна инфраструктура”.  

Горепосочените минимални изисквания могат да бъдат покрити чрез  изпълнение на 

инженеринг (проектиране и изпълнение) на описаните инсталации, изпълнен през 

последните пет години, считано от датата определена като краен срок за подаване на 

офертата.  

При подаване на оферта участниците попълват тази информация в точка 1а Раздел В: 

Технически и професионални способности от част ІV: „Критерии за подбор“ от е-

ЕЕДОП.  

Минималното изискване се доказва при подписване на договор за изпълнение със: 

– Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, за 

последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, придружен с 

удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е 

приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали то е изпълнено в 

съответствие с нормативните изисквания.   

5.3. Участниците следва да разполагат минимум с персонал и с ръководен състав 

за изпълнение на проектните дейности, притежаващи съответната професионална 

квалификация: 

5.3.1.  Ръководител Инженеринг.  

Професионална квалификация: Висше образование в област „Технически науки“, 

професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“, съгласно 
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Постановление № 125 на МС от 24.06.2002 г. за утвърждаване на Класификатор на областите 

на висше образование и професионалните направления, а когато е придобито извън страната 

– в област, еквивалентна на посочените; 

Специфичен опит: Опит като ръководител екип на минимум един инвестиционен 

проект за проектиране и изпълнение на строителство. 

5.3.2.  Екип от проектанти по следните части:  

o Проектант по Част Архитектура; 

o Проектант по Част Технологична; 

o Проектант по Част Конструктивна; 

o Проектант по Част Водоснабдяване и канализация; 

o Проектант по Част Пътна 

o Проектант по Част Електрическа; 

o Проектант по Част ОВК; 

o Проектант по Част Паркоустройство и благоустройство;  

o Проектант по Част Геодезия; 

o Проектант по Част Пожарна безопасност; 

o Проектант по Част План за безопасност и здраве; 

o Проектант по Част План за управление на строителните отпадъци 

Всеки предложен от участника проектант трябва да притежава съответната техническа 

и проектантска правоспособност по частта от инвестиционния проект, за която е предложен, 

съгласно чл. 230 от Закона за устройство на територията.  

Специфичен опит за проектант по част Технологична – участие като проектант по 

част Технологична при изпълнение на минимум един инвестиционен проект, включващ 

изготвяне на технически и/или работен проект за извършване на ново строителство и/или 

реконструкция и/или рехабилитация и/или основен ремонт на инсталации за компостиране 

и/или оползотворяване на разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци (или 

съпоставими към тях за чуждестранните участници), за които има издадено разрешение за 

строеж;  

Специфичен опит за проектантите по останалите части - участие като проектант по 

съответната част на минимум един инвестиционен проект, включващ технически и/или 

работен проект за елементи от техническата инфраструктура, за които има издадено 

разрешение за строеж.  

Под "Техническа инфраструктура" следва да се разбира система от сгради, съоръжения 

и линейни инженерни мрежи на транспорта, водоснабдяването и канализацията, 

електроснабдяването, топлоснабдяването, газоснабдяването, електронните съобщения, 

хидромелиорациите, третирането на отпадъците и геозащитната дейност (дефиницията 

съгласно т. 31 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ). 

ВАЖНО! 

Едно лице може да бъде предложено за ДО ДВЕ ПОЗИЦИИ, ако притежава 

съответната квалификация за това и е законосъобразно съвместяването им.  

При подаване на оферта участниците  попълват тази информация в точка 6 от Раздел 

В: Технически и професионални способности от част ІV: „Критерии за подбор“ от е-

ЕЕДОП.  

Минималното изискване се доказва при подписване на договор за изпълнение със: 

- Списък на проектанти за изпълнение на проектните дейности с посочване на 

следната информация: проектант (трите имена), позиция (съгласно изискванията на 

възложителя), образование (степен, специалност, година на дипломиране, № на диплома, 

учебно заведение), професионална квалификация (посочване на съответната техническа и 

проектантска правоспособност по частта от инвестиционния проект, за която е 

предложен). 
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5.4. Участниците следва да разполагат минимум със следните технически лица, 

притежаващи съответната професионална квалификация за изпълнение на 

строителството, доставката и монтажа на оборудването, машините и съоръженията, 

както следва: 

o Технически ръководител: 

Професионална квалификация: степен на образование, отговарящо на изискванията 

на чл. 163а, ал. 2 и ал. 4 от ЗУТ или еквивалентно; 

Специфичен опит: опит като технически ръководител при изграждане на минимум 

един обект от техническата инфраструктура. 

o Експерт по ЗБУТ: 

Професионална квалификация: да притежава валиден документ за преминато 

обучение като длъжностно лице и/или Координатор по безопасност и здраве в 

строителството или еквивалентен документ 

Специфичен опит: да е участвал на подобна позиция при изграждане на минимум 

един обект от техническата инфраструктура. 

o Отговорник по контрола на качеството: 

Професионална квалификация: да притежава валиден документ за преминато 

обучение за контрол на качеството на изпълнение в строителството и за контрол на 

съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или 

еквивалентно; 

Специфичен опит: да е участвал на подобна позиция при изграждане на минимум 

един обект от техническата инфраструктура.  

Под "Техническа инфраструктура" следва да се разбира система от сгради, съоръжения 

и линейни инженерни мрежи на транспорта, водоснабдяването и канализацията, 

електроснабдяването, топлоснабдяването, газоснабдяването, електронните съобщения, 

хидромелиорациите, третирането на отпадъците и геозащитната дейност (дефиницията 

съгласно т. 31 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ). 

При подаване на оферта участниците  попълват тази информация в точка 2 от Раздел 

В: Технически и професионални способности от част ІV: „Критерии за подбор“ от е-

ЕЕДОП.  

Минималното изискване се доказва при подписване на договор за изпълнение със: 

- Списък на екипа за изпълнение на строителството, доставката и монтажа на 

оборудването, машините и съоръженията с посочване на следната информация: експерт 

(трите имена), позиция (съгласно изискванията на възложителя), образование (степен, 

специалност, година на дипломиране, № на диплома, учебно заведение), професионална 

квалификация (направление, година на придобиване, № на издадения документ, издател), 

професионален опит (месторабота, период, длъжност, основни функции). 

Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната 

връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансово 

състояние и с техническите способности и професионалната компетентност, при условията 

на чл. 65, ал. 1 - 5 и ал. 7 от ЗОП. 

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. 

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. 
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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, в противен случай възложителят изисква от участника да 

замени посоченото от него трето лице. 

Забележка № 1: В случай че участникът е обединение, което не е юридическо лице, 

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. 

Забележка № 2: Задължително условие за допустимостта на участник в 

процедурата е той (участващ самостоятелно като физическо, юридическо лице или като 

обединение от физически и/или юридически лица) да покрива изцяло, в пълна степен 

така поставените по-горе минимални изисквания, отнасящи се до годността 

/правоспособността/ за упражняване на професионална дейност на участниците и до 

техническите и професионални способности на участниците.  

Участникът ще бъде отстранен от участие в настоящата обществена поръчка, ако не 

отговаря на изискванията, посочени в т. 3, т. 4 и т. 5. 

 

Б) Изисквания към съдържанието и обхвата на офертата 

1. Условия за валидност 

За участие в процедурата, участникът следва да представи оферта, изготвена при 

условията и изискванията на настоящата документацията за участие.  

Същата се представя в срока и на адреса, посочени в Обявлението за обществената 

поръчка по реда, описан в настоящите указания. 

 Офертата съдържа техническо и ценово предложение, както и ЕЕДОП - информация 

относно личното състояние и критериите за подбор. При изготвяне на офертата всеки 

участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия. Офертите и 

заявленията за участие се изготвят на български език. До изтичането на срока за подаване на 

офертите всеки участник може да промени, да допълни или да оттегли офертата си. 

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

представи само една оферта. 

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

участник, не може да подава самостоятелно оферта. 

В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо 

лице може да участва само в едно обединение. 

Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура. 

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. 

Възложителят може да постави изисквания за защита на информация с 

конфиденциален характер при предоставяне на информация на участниците в хода на 

процедурата, както и при сключването на договора за обществена поръчка. 

 

Срокът на валидност на офертите трябва да бъде съобразен с определения срок в 
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обявлението за обществената поръчка – 6 месеца, считано от датата, посочена като 

краен срок за получаване на офертите и представлява времето, през което участниците 

са обвързани с условията на представените от тях оферти.        

Възложителят може да изиска от класираните участници да удължат срока на 

валидност на офертите си до момента на сключване на договора за обществената поръчка. 

Участник ще бъде отстранен от участие в настоящата обществена поръчка, ако 

представи оферта с по-кратък срок на валидност и откаже да го удължи или ако представи 

оферта със съответстващ на изискванията срок, но при последващо искане от Възложителя 

откаже да я удължи. 

 

Офертата, систематизирана съобразно посочените по-долу изисквания, съдържа, 

както следва: 

1. Опис на представените документи. 

2. Документи  по чл. 39, ал. 2, т. 1 и 2 от ППЗОП. 

3. Документи  по чл. 39, ал. 2, т. 3 от ППЗОП, когато е приложимо. 

4. Техническо предложение по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП. 

5. Запечатан и непрозрачен Плик с надпис „Предлагани ценови параметри”, 

съдържащ Ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП.  

 

Всички документи, както и Пликът с надпис „Предлагани ценови параметри” се 

запечатват в една обща непрозрачна опаковка, която се надписва по следния начин: 

 

 

ДО 

ОБЩИНА ВРАЦА 

УЛ. „СТЕФАНАКИ САВОВ” № 6, 3000 ГРАД ВРАЦА  

 

ОФЕРТА 

 

За участие в публично състезание по реда на ЗОП с предмет: 

“ИНЖЕНЕРИНГ- ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОЕЖ И 

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ПО ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА 

ИНСТАЛАЦИЯ ЗА КОМПОСТИРАНЕ НА РАЗДЕЛНО СЪБРАНИ ЗЕЛЕНИ 

ОТПАДЪЦИ – РЕГИОН ВРАЦА” 

 

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

/име на участника / 

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

/пълен адрес за кореспонденция – улица, номер, град, код, държава/ 

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

/лице за контакт, телефон, факс и електронен адрес/ 

 

Документите, свързани с участието в процедурата, се представят 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. Враца, ул. „Стефанаки Савов“ № 6 – 

деловодството в информационния център на Община Враца.  
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Документите се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се 

посочват: 

1. наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е 

приложимо; 

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

3. наименованието на поръчката, за която се подават документите. 

Опаковката включва документите, посочени по-долу в настоящите указания, опис на 

представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри", номера и наименованието на обособената позиция, който 

съдържа ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ЗОП. За получените оферти за участие 

при възложителя се води регистър, в който се отбелязват: 

1. подател на офертата за участие; 

2. номер, дата и час на получаване;  

3. причините за връщане на офертата, когато е приложимо. 

При получаване на офертата върху опаковката се отбелязват поредният номер, датата и 

часът на получаването, за което на приносителя се издава документ. 

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.  

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. Офертите на 

лицата от списъка се завеждат в горепосочения регистъра на възложителя. Не се допуска 

приемане на оферти от лица, които не са включени в списъка.  

Получените оферти се предават на председателя на комисията, за което се съставя 

протокол. Протоколът се подписва от предаващото лице и от председателя на комисията. 

 

2. Съдържание на непрозрачната опаковка: 

2.1. Опис на представените документи, съдържащи се в опаковката, подписан от 

участника (в оригинал) или от изрично упълномощен негов представител - Образец № 1. 

2.2. Заявление за участие по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП - Образец № 2. 

2.3. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП – във формат 

*.docx) за участника в съответствие с изискванията на закона и условията на Възложителя, а 

когато е приложимо – ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е 

юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат 

ангажирани в изпълнението на поръчката - задължително в електронен вид, подписан с 

електронен подпис. 

Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), който се представя от 

всеки икономически оператор (участник, подизпълнител, член на обединение) и се подписва 

от всички задължени лица по чл. 40 от ППЗОП.  

Съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с § 29, 

т. 5, б. „а” от Преходните и заключителни разпоредби на ЗОП, в сила от 1 април 2018 

година Единният европейски документ за обществени поръчки се представя 

задължително в електронен вид - еЕЕДОП.   

ЕЕДОП се представя по стандартен образец, утвърден с Регламент за изпълнение (ЕС) 

2016/7 на Комисията от 05.01.2016 година. Считано от 01.04.2018 година ЕЕДОП се подава 

задължително в електронен вид, подписан с електронен подпис.  

Един от възможните начини за предоставяне на ЕЕДОП в електронен вид е той да бъде 

цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за 



Този документ е създаден в рамките на Проект  BG16M1OP002-2.005-0020-C01 „Проектиране и изграждане на 

компостиращи инсталации за разделно събрани и/или биоразградими отпадъци“, финансиран от Оперативна програма 

„Околна среда 2014-2020“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. 

19 

участие в процедурата. Форматът, в който се предоставя документът не следва да позволява 

редактиране на неговото съдържание.  

Друга възможност за предоставяне 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.  

Подготовка на ЕЕДОП чрез използване на образеца във формат *.docx:  

Към настоящата документация се предоставя образец на ЕЕДОП във формат *.docx, 

който може да бъде попълнен и подписан с електронен подпис. След попълване на образеца 

същият се подписва електронно от всички задължени лица и се предоставя в електронен вид 

към документите за участие в процедурата. 

Подробни указания за начина на създаване и предоставяне на Единен европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в електронен вид - еЕЕДОП се съдържат в 

Методическо указание с изх. № МУ-4/02.03.2018 година на Изпълнителния директор на 

Агенция по обществени поръчки на адрес:  

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

2.4. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е 

приложимо. 

2.5. При участник обединение -  Документ, от който да е видно правното основание за 

създаване на обединението /заверено копие/, както и следната информация във връзка с 

конкретната обществена поръчка: 

1. правата и задълженията на участниците в обединението; 

2. разпределението на отговорността между членовете на обединението; 

3. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. 

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

Образец № 3. 

2.7. Декларация за конфиденциалност на информацията по смисъла на чл. 102, ал. 1 и 2 

от ЗОП, ако е приложимо /свободен текст/. 

2.8. Оферта: 

2.8.1.Техническо предложение Образец № 4. 

2.8.1.1. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е 

законният представител на участника. 

 

Изисквания към съдържанието на Техническото предложение на участниците 

1. Срок за изпълнение на поръчката  

ВАЖНО: Участник, който е предложил срок, надвишаващ някой от посочените от 

Възложителя срокове, ще бъде отстранен от по – нататъшно участие в процедурата. 

2. Срок за съобщаване на дефекти 

3. Гаранционни срокове и условия 

4. Предложение за изпълнение на поръчката: 

4.1. Организация и изпълнение на проектирането 

(Участникът следва да опише дейностите и поддейностите, необходими за 

изпълнението на проектантската задача (изготвяне на инженерно-геоложки доклад, 

изработване на идеен и работен инвестиционен проект, и упражняване на авторски надзор 

по време на строителството), тяхната последователност, взаимна обвързаност и срокове 

за изпълнение, организацията на процеса на проектиране, предвидените ресурси за 

изпълнението на всяка дейност/поддейност, задълженията и отговорностите на 

http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/MU4_2018.pdf
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членовете на проектантския екип при изпълнението на дейностите/поддейностите. 

Извършването на описаните дейности и поддейности трябва в своята съвкупност да 

допринася за цялостно изпълнение на поръчката в частта проектиране, съответстващо на 

изискванията на Възложителя, отразени в Документацията за обществената поръчка. 

Описаните последователност, взаимната обвързаност и срокове за изпълнение на 

дейностите, трябва да са съобразени с действащите нормативни документи и стандарти, 

с изискванията на Възложителя и с предмета и обхвата на поръчката. Описаната 

организация на процеса на проектиране трябва да е съобразена с предмета на настоящата 

поръчка и да създава условия за спазване на срока за проектиране и за изработване на 

качествени идеен и работен проект, в съответствие с изискванията на Възложителя, 

посочени в Документацията за обществената поръчка. Предвидените ресурси за 

изпълнението на всяка от дейностите/поддейностите трябва да са съобразени с очаквания 

обем и предложения срок за изпълнение на съответната дейност и да осигуряват 

изпълнение, съответстващо на изискванията на Възложителя. Описаните задължения и 

отговорности на членовете на проектантския екип трябва да са съобразени с 

професионалната компетентност на проектантите и с обхвата и предмета на поръчката.  

Участникът трябва да посочи как предлага да реализира одобрената от 

Възложителя технология съобразно одобреният ПИП за изграждане на инсталация. В тази 

връзка при подготовка на офертата всеки участник трябва да посочи вариантите, които 

предлага да разработи на фаза “Идеен проект” и да предложи технологично оборудване, 

което да съответства на избраната от Възложителя технология.) 

4.2. Метод на изпълнение на строителството 

(Участникът трябва да предложи технология за изпълнение на строително – 

монтажните работи, да опише технологичната последователност на строителството и 

на строително – монтажните работи, необходими за тяхното изпълнение, и да предложи 

срокове за изпълнение на работите. Предложената технология за изпълнение трябва да е 

съобразена с действащите технически норми и стандарти, с Изискванията на 

Възложителя, и с характеристиките и особеностите на строежа – предмет на 

поръчката. Описаната технологична последователност трябва да е съобразена с 

действащите технически норми и стандарти, с предложената технология за изпълнение на 

включените в предмета на поръчката смр и да е приложима за конкретния обект – 

предмет на поръчката, предвид неговите характеристики и особености. Предложените 

срокове за изпълнение трябва да са съобразени с описаната последователност и с 

предложения общ срок за изпълнение на поръчката. предложените срокове и 

последователност на изпълнение на обектите и строително – монтажните работи трябва 

да бъдат съобразени както с технологичните (свързани с предвидената технология за 

изпълнение), така и с организационните (свързани с организацията и необходимите 

ресурси) зависимости между работите– предмет на поръчката.) 

4.3. Организация на строителната площадка 

(Участникът трябва да опише организацията на строителната площадка, да 

анализира обстоятелствата, които могат да предизвикат затруднения в планираната 

организация на строителната площадка и да предложи мерки за предотвратяване на тези 

затруднения и за преодоляването им в случай, че се проявят. Описаната организация на 

строителната площадка трябва да включва начин на организиране на площадката, 

включително временното строителство, необходимо за обезпечаване на основното 

строителство, и организацията на складирането на строителните продукти. Описаната 

организация трябва да се отнася за конкретния обект – предмет на поръчката, да е 

съобразена с предложената технология на изпълнение на строително – монтажните 

работи, включени в предмета на поръчката, да спомага за осигуряване на здравословни и 

безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност на обекта, 

и да създава условия за спазване на предложения срок за изграждането на обекта – 
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предмет на поръчката. Анализираните обстоятелства, които могат да предизвикат 

затруднения в планираната организация на строителните площадки, трябва да са 

обвързани с конкретния обект – предмет на поръчката, предвид неговата характеристика 

и особености (а не да са затруднения от общ характер, които могат да се проявят на 

всеки строеж, независимо от неговите специфични характеристики). Предложените мерки 

за предотвратяване на затрудненията в планираната организация на строителните 

площадки и за преодоляването им в случай, че се проявят, трябва да бъдат ефективни (да 

водят до реално предотвратяване, респективно преодоляване на затрудненията) и да 

бъдат приложими (да могат реално да се приложат на конкретния обект – предмет на 

поръчката, предвид неговите характеристики и особености) 

4.4. План за управление на околната среда 

(Участникът трябва да представи план за управление на околната среда, включващ 

мерки за опазване на околната среда, които отчитат въздействията, свързани със 

строителството на инсталация за компостиране, и спазването на съответните 

изисквания за предотвратяване на негативния ефект от неговото изпълнение.) 

4.5. Ресурсно обезпечаване. Организационна схема 

(Участникът трябва да опише ресурсно обезпечаване с работна сила (работници), 

механизация (строителни машини и автотранспортни средства) и строителни продукти 

на изпълнението на строително – монтажните работи - предмет на поръчката, да 

предложи План за осигуряване и организация на ресурсите и да представи организационна 

схема на заинтересованите страни в изпълнението на поръчката, като посочи 

длъжностите и взаимовръзките между възложител, изпълнител, членове в обединението 

(ако участникът е обединение), подизпълнителите (ако се предвиждат), ръководителят на 

екипа, както и другия ключов персонал, участващ в изпълнението на дейностите, като 

посочи заеманите от тях длъжности. Ресурсите – работна сила и механизация, които ще 

бъдат осигурени като квалификация / вид и численост, трябва да са съобразени с 

предвидената технология, очаквания обем и планирания срок за изпълнение на съответната 

работа, което се явява предпоставка за високо качество на изпълнението и спазване на 

предложения срок. Описаната организация на ресурсите трябва да е приложима за 

конкретния обект – предмет на поръчката, предвид неговите характеристики и 

особености, и да е съобразена с описаните ресурси.) 

4.6. Контрол на сроковете за изпълнение 

(Участникът трябва да опише процесите по осъществяване на контрол по време на 

проектирането и строителството по отношение навременното стартиране и 

приключване на отделните проектантски дейности и строително – монтажни работи в 

планираните срокове, и на обекта като цяло, очакваните резултати от прилагането им и 

действията, отговорностите и задължения на членовете на ръководния екип при 

осъществяването на контрол върху сроковете в процеса на проектирането и 

строителството, и за преодоляване негативните последици за проекта и неговата 

реализация при допускане на забава в изпълнението. Предложените действия на членовете 

на ръководния екип трябва да бъдат ефективни (да водят до постигане на очакваните 

резултати и до реално преодоляване на негативните последици за проекта и неговата 

реализация при допускане на забава в изпълнението) и да бъдат приложими (да могат 

реално да се приложат при изработването на конкретните проекти и изпълнението на 

конкретните обекти – предмет на поръчката, предвид техните характеристики и 

особености) 

4.7. План за изготвяне на програма за обучение на персонала за експлоатация и 

поддръжка 

(Участникът трябва да предложи план за изготвяне на програма за обучение за 

персонала за експлоатация и поддръжка на Обекта. Изготвянето и одобрението на 
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самата програма за обучение ще бъде приемана след подписване на договор с изпълнителя 

на настоящата обществена поръчка чрез тестове или друг подходящ метод определен от 

строителния надзор и Възложителя) 

4.8. Мерки за контрол с цел осигуряване на качеството 

(Участникът трябва да направи описание на мерките за осигуряване на качество по 

време на изпълнение на договора, както и описание на контрола за качество, които ще 

упражняват по време на изпълнението на договора) 

4.9. Времеви график на изпълнението 

(Участникът трябва да представи като приложение към техническото предложение 

(във формат Microsoft Project или еквивалентен, предоставящ еквивалентна 

функционалност, в т.ч. и на електронен носител) линеен календарен график. Графикът 

следва да представя работната програма за изпълнението на всички дейности, предвидени 

съгласно изискванията на Документацията и Договора. Календарният график следва да 

показва последователността, продължителността и разпределението във времето за 

всеки етап от Договора и включените в него работи, в това число нестроителни дейности, 

изготвяне и одобрение на Документи на Изпълнителя, доставка на материали и оборудване, 

изпитания, пуск, пробна експлоатация на Обекта, отговорност през периода за съобщаване 

на дефекти. Графикът следва да включва метод на критичния път, който позволява 

ефективното планиране и приоритизиране на съвкупността от дейности (в общ график), 

отчитайки времената им за изпълнение и зависимостите между тях. За да може да се 

приложи този алгоритъм са нужни: списък от всички дейности, техните времеви рамки и 

зависимостите между тях. На база на тях се изчислява най-дългия и най-късия път за 

изпълнение на всички планирани дейности (и съответно на самия проект), както и кога най-

рано или най-късно трябва да започне работата по конкретна планирана дейност. Една 

дейност е критична, ако всяко забавяне при нейното изпълнение води до забавяне на целия 

проект (изместване на крайния срок на проекта). Критичен път в този смисъл 

представлява непрекъсната последователност от критични дейности, които свързват 

началото и края на проекта. От определението става ясно, че то дефинира най-късия път 

за изпълнението на проекта - най-малко време за изпълнение. Графикът се представя като 

календарен график с линейна диаграма.) 

4.10. Списък на влаганите материали и на оборудването 

(Участникът трябва да опише оборудването и материалите, които предлага, 

съгласно приложена таблица. Когато в списъка приетият подход е да се посочи, че даден 

компонент е “сходен” на този, който е включен в каталога на даден доставчик, ясно следва 

да се разбере, че това служи само, за да се посочи вида и качеството на необходимото 

оборудване. Информацията за производител, страна на произход и модел/вид/големина на 

оборудването и всякаква друга информация, която се изисква, следва да бъде представена 

пълно. Ако Участникът предлага допълнително оборудване, което не е включено в списъка, 

Участникът следва да посочи основните му характеристики съгласно приложения ред в 

Списъка на оборудването. Участникът следва да изготви списък с предложеното 

оборудване и материали, които трябва да бъдат описани съгласно предоставения модел) 

4.11. Проспекти  

(Участникът трябва да посочи в приложение към техническото предложение 

каталожни и проспектни данни за предлаганото оборудване) 

 

ВАЖНО!!! Участник, в чието техническо предложение липсва информация в 

някоя от изброените точки, ще бъде отстранен от участие в поръчката. 

В техническото предложение участниците декларират, че при изготвяне на офертата са 

спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила 

на заетостта и условията на труд, когато е приложимо. 
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Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация са:  

- НАП - http://nap.bg  

- Министерство на околната среда и водите -  http://www.moew.government.bg,  

- Агенция по заетостта - http://www.az.government.bg,  http://www.mlsp.government.bg   

- Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ - http://www.gli.government.bg. 

 

2.8.2. Ценово предложение – Образец № 5. 

Всички цени следва да са в лева с точност до втори знак след десетичната запетая.  

 

Забележка. Извън плика с надпис „Предлагани ценови параметри” не трябва да е 

посочена никаква информация относно цената. Участници, които по какъвто и да е начин са 

включили някъде в офертата си извън плик „Предлагани ценови параметри” елементи, 

свързани с предлаганата цена (или части от нея), ще бъдат отстранени от участие в 

процедурата. 

ВАЖНО!!! При грешки и/или пропуски в изчисляването на предлаганите от 

участника цени в ценовото предложение, същият ще бъде отстранен. 

 

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

обявени от Възложителя на обществената поръчка, посочени в настоящата документация. 

Забележка: 

Предложената цена от участниците не следва да надвишава максимално 

допустимата стойност за обществената поръчка, както и за отделните дейности! 

Участник, предложил по-висока цена от обявената за максимално допустима 

стойност за обществената поръчка, както и за отделните дейности, ще бъде отстранен 

от последващо оценяване и класиране в обществената поръчка! 

 

3. Специфични изисквания  

Възложителят не приема представянето на варианти на офертите.  

 

В) Достъп до документация за участие. Разяснения по документацията за участие 

Достъп до документация за участие.  

Възложителят осигурява неограничен пълен, безплатен и пряк достъп до всички 

документи, публикувани на профила на купувача - http://www.vratza.bg/, профил на купувача. 

Условия и ред за получаване на разяснения по документацията за участие. 

Лицата могат да поискат писмено от възложителя разяснения по решението, 

обявлението, документацията за обществената поръчка до 5 дни преди изтичане на срока за 

получаване на офертите. Възложителят предоставя разясненията 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 изтичане на 

горепосочения 5-дневен срок. Разясненията се предоставят чрез публикуване на профила на 

купувача. 

 

Г) Комуникация между Възложителя и Участниците 

Всички комуникации и действия на възложителя и на участниците, свързани с 

настоящата поръчка, са в писмен вид.  

Участникът може да представя своите писма и уведомления по факс, чрез препоръчано 

писмо с обратна разписка или куриерска служба.  

http://nap.bg/
http://www.moew.government.bg/
http://www.az.government.bg/
http://www.mlsp.government.bg/
http://www.gli.government.bg/
http://www.vratza.bg/
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Решенията на възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците, се 

изпращат по факс, или се връчват лично срещу подпис или се изпращат с препоръчано писмо 

с обратна разписка, чрез куриерска служба.  

За получено се счита това уведомление, което е достигнало до адресата, на посочения 

от него адрес. Когато адресатът е сменил своя адрес и не е информирал своевременно за това 

възложителя, или адресатът не желае да приеме уведомлението, за получено се счита това 

уведомление, което е достигнало до адреса, известен на изпращача. При предоставяне на 

изискванията по поръчката на участниците и при сключването на договора за обществена 

поръчка, възложителят може да посочи коя част от информацията, която им предоставя има 

конфиденциален характер. Участниците нямат право да разкриват тази информация. При 

подаване на офертата си Участникът също може да посочи коя част от нея има 

конфиденциален характер и да изисква от възложителя да не я разкрива. Възложителят няма 

право да разкрива информация, предоставена му от Участниците, посочена от тях като 

конфиденциална по отношение на технически или търговски тайни, с изключение на 

случаите на изпълнение на задължението на възложителя да изпрати информация за 

сключения договор до Агенцията по обществени поръчки. 

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

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

достоверността и поверителността на информацията. 

 

Д) Гаранции 

Гаранция за изпълнение. 

Възложителят изисква от определения изпълнител да предостави гаранция, която да 

обезпечи изпълнението на договора. 

Гаранцията, обезпечаваща изпълнението на договора е в размер на 3 на сто от 

стойността му.  

а) парична сума; 

б) банкова гаранция.   

в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на 

изпълнителя. 

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. 

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.  

Гаранцията за изпълнение под формата на парична сума трябва да бъде внесена по 

следната сметка на възложителя: 

ОБЩИНА ВРАЦА  

IBAN: BG60 IORT 8048 3316 2574 00  

BIC: IORT BGSF  

Банка: ТБ "ИНВЕСТБАНК" АД - ФЦ ВРАЦА. 

При представяне на гаранцията в платежното нареждане или в банковата гаранция 

изрично се посочва договорът, за който се представя гаранцията. 
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Условията за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение са посочени в 

проекта на договор.     

 

Гаранция,  която обезпечава авансово предоставените средства. 

Възложителят изисква от определения изпълнител да предостави Гаранция, 

обезпечаваща авансовото плащане в размера на авансовото плащане; 

Възложителят предвижда авансовото плащане в размер на 20 %  от стойността на  

Договора, което се обезпечава с гаранция, обезпечаваща авансовото плащане в размер на 

100 % (сто ) от стойността на авансовото плащане. 

Избраният изпълнител при получаване на аванс следва да представи гаранция – под 

една от формите предвидени в чл. 111, ал. 5 и 6 от ЗОП, която обезпечава авансово 

предоставените средства в пълен размер, същата се освобождава до три дни след връщане 

или усвояване на аванса. Авансът се счита за усвоен след подписване на протокол за 

приемане на всички изпълнени дейности покриващи стойността на предоставените 

финансови средства по авансовото плащане в пълен размер. 

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

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. 

Възложителят освобождава гаранцията за авансово плащане, без да дължи лихви за 

периода, през който средствата законно са престояли при него.  

Гаранцията, която обезпечава авансово предоставените средства, под формата на 

парична сума, трябва да бъде внесена по следната сметка на възложителя: 

ОБЩИНА ВРАЦА  

IBAN: BG60 IORT 8048 3316 2574 00  

BIC: IORT BGSF  

Банка: ТБ "ИНВЕСТБАНК" АД - ФЦ ВРАЦА. 

При представяне на гаранцията в платежното нареждане или в банковата гаранция 

изрично се посочва договорът, за който се представя гаранцията. 
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РАЗДЕЛ ІV. 

ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА 

  

А) Разглеждане, оценка и класиране на офертите 

След изтичането на срока за получаване на оферти възложителят назначава комисията 

за  разглеждане и оценка на офертите със заповед, в която определя:  

1. поименния състав и лицето, определено за председател; 

2. сроковете за извършване на работата; 

3. място на съхранение на документите, свързани с обществената поръчка, до 

приключване работата на комисията. Комисията се състои от нечетен брой членове. 

Членове на комисията могат да са и външни лица. В тези случаи възложителят сключва 

писмен договор с всяко от лицата, привлечени като председател или членове на комисията.  

Председателят на комисията: 

1. свиква заседанията на комисията и определя график за работата й; 

2. информира възложителя за всички обстоятелства, които препятстват изпълнението 

на поставените задачи в посочените срокове; 

3. отговаря за правилното съхранение на документите до предаването им за 

архивиране; 

4. прави предложения за замяна на членове на комисията при установена невъзможност 

някой от тях да изпълнява задълженията си. 

Членовете на комисията: 

1. участват в заседанията на комисията; 

2. лично разглеждат документите, участват при вземането на решения и поставят 

оценки на офертите; 

3. подписват всички протоколи и доклади от работата на комисията.  

Решенията на комисията се вземат с обикновено мнозинство. Когато член на комисия 

не е съгласен с решенията и предложенията на комисията, той подписва съответните 

документи с особено мнение. Особеното мнение се аргументира писмено, като мотивите са 

неразделна част от доклада от работата на комисията. Членовете на комисията представят на 

възложителя декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП за липса на конфликт на интереси с 

участниците, след получаване на списъка с участниците и на всеки етап от процедурата, 

когато настъпи промяна в декларираните данни.  Всеки член на комисията е длъжен да си 

направи самоотвод, когато установи, че: 

1. по обективни причини не може да изпълнява задълженията си; 

2. е възникнал конфликт на интереси. 

Възложителят е длъжен да отстрани член на комисията, за когото установи, че е налице 

конфликт на интереси с участник.  В тези случаи възложителят определя със заповед нов 

член. Действията на отстранения член, свързани с разглеждане на офертите и с оценяване на 

предложенията на участниците, след настъпване на установените обстоятелства не се вземат 

предвид и се извършват от новия член.  Членовете на комисията са длъжни да пазят в тайна 

обстоятелствата, които са узнали във връзка със своята работа в комисията. Комисията и 

всеки от членовете й са независими при изразяване на становища и вземане на решения, като 

в действията си се ръководят единствено от закона. Всеки член на комисия е длъжен 

незабавно да докладва на възложителя случаите, при които е поставен под натиск да вземе 

нерегламентирано решение в полза на участник.  При промяна в датата, часа или мястото за 
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отваряне на офертите участниците се уведомяват чрез профила на купувача най-малко 48 

часа преди новоопределения час.  

Комисията започва работа след получаване на представените оферти и протокола за 

приемане на оферти от председателя.  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. Комисията 

отваря по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни опаковки и оповестява 

тяхното съдържание и проверява за наличието на отделен запечатан плик с надпис 

"Предлагани ценови параметри". Най-малко трима от членовете на комисията подписват 

техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри". Комисията 

предлага по един от присъстващите представители на другите участници да подпише 

техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри". Публичната 

част от заседанието на комисията приключва след извършването на тези действия. 

Комисията разглежда документите за съответствие с изискванията към личното 

състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, и съставя протокол. Когато 

установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност 

или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или 

критериите за подбор, комисията ги посочва в протокола и изпраща протокола на всички 

участници в деня на публикуването му в профила на купувача. В срок до 5 работни дни от 

получаването на протокола участниците, по отношение на които е констатирано 

несъответствие или липса на информация, могат да представят на комисията нов ЕЕДОП 

и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. 

Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които 

са настъпили след крайния срок за получаване на оферти за участие. Тази възможност се 

прилага и за подизпълнителите и третите лица, посочени от  участника. Участникът може да 

замени подизпълнител или трето лице, когато е установено, че подизпълнителят или третото 

лице не отговарят на условията на възложителя, когато това не води до промяна на 

техническото предложение. 

Когато промените се отнасят до обстоятелства, различни от посочените по-горе в 

настоящите указания - А) Изисквания към участниците, т. 2.1.1, т. 2.1.2, т. 2.1.7 и т. 2.1.11, 

новият ЕЕДОП може да бъде подписан от едно от лицата, които могат самостоятелно да 

представляват участника. След изтичането на срока от 5-те работни дни  комисията 

пристъпва към разглеждане на допълнително представените документи относно 

съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за 

подбор. При извършването на предварителния подбор и на всеки етап от процедурата 

комисията може при необходимост да иска разяснения за данни, заявени от участниците, 

и/или да проверява заявените данни, включително чрез изискване на информация от други 

органи и лица. 

Комисията не разглежда техническите предложения на участниците, за които е 

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

Комисията разглежда допуснатите оферти и проверява за тяхното съответствие с 

предварително обявените условия. Ценовото предложение на участник, чиято оферта не 

отговаря на изискванията на възложителя, не се отваря. Не по-късно от два работни дни 

преди датата на отваряне на ценовите предложения комисията обявява най-малко чрез 

съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото на отварянето. На отварянето могат 

да присъстват лицата по чл. 54, ал. 2 от ППЗОП. Комисията отваря ценовите предложения и 

ги оповестява. 

Когато предложение в офертата на участник, свързано с цена или разходи, което 

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 
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5-дневен срок от получаване на искането. Обосновката може да се отнася до: 

1. икономическите особености на производствения процес, на предоставяните услуги 

или на строителния метод; 

2. избраните технически решения или наличието на изключително благоприятни 

условия за участника за предоставянето на продуктите или услугите или за изпълнението на 

строителството; 

3. оригиналност на предложеното от участника решение по отношение на 

строителството, доставките или услугите; 

4. спазването на задълженията по чл. 115 от ЗОП; 

5. възможността участникът да получи държавна помощ. 

Получената обосновка се оценява по отношение на нейната пълнота и обективност 

относно обстоятелствата, на които се позовава участникът. При необходимост от участника 

може да бъде изискана уточняваща информация. Обосновката може да не бъде приета и 

участникът да бъде отстранен само когато представените доказателства не са достатъчни, за 

да обосноват предложената цена или разходи.  Не се приема оферта, когато се установи, че 

предложената в нея цена е с повече от 20 на сто по-благоприятни от средните стойности на 

съответните предложения в останалите оферти, защото не са спазени норми и правила, 

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 ЗОП. 

Не се приема оферта, когато се установи, че предложената в нея цена е с повече от 20 

на сто по-благоприятни от средната стойност на съответните предложения в останалите 

оферти поради получена държавна помощ, когато участникът не може да докаже в 

предвидения срок, че помощта е съвместима с вътрешния пазар по смисъла на чл. 107 от 

ДФЕС. 

Комисията изготвя протокол за резултатите от работата си, който съдържа: 

Към протокола се прилагат всички документи, изготвени в хода на работа на 

комисията, като протоколи, мотивите за особените мнения и др.  Протоколът на комисията се 

подписва от всички членове и се предава на възложителя заедно с цялата документация  за 

утвърждаване. В 10-дневен срок от получаването на протокола възложителят го утвърждава 

или го връща на комисията с писмени указания, когато: 

1. информацията в него не е достатъчна за вземането на решение за приключване на 

процедурата, и/или 

2. констатира нарушение в работата на комисията, което може да бъде отстранено, без 

това да налага прекратяване на процедурата. 

Указанията на възложителя не могат да насочват към конкретен изпълнител или към 

определени заключения от страна на комисията, а само да указват: 

1. каква информация трябва да се включи, така че да са налице достатъчно мотиви, 

които обосновават предложенията на комисията. 

2. нарушението, което трябва да се отстрани. 

Комисията представя на възложителя нов протокол, който съдържа резултатите от 

преразглеждането на действията й. В 10-дневен срок от утвърждаване на протокола 

възложителят издава решение за определяне на изпълнител или за прекратяване на 

процедурата. 

 

Класирането на офертите се извършва по критерий „най-ниска цена” (чл. 70, ал. 2, т. 1 

от ЗОП).  
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Б) Класиране и определяне на Изпълнител. Прекратяване на процедурата 

Процедурата завършва с решение за: 

1. определяне на изпълнител по договор за обществена поръчка; 

2. прекратяване на процедурата. 

Възложителят определя за изпълнител на поръчката участник, за когото са изпълнени 

следните условия: 

1. не са налице основанията за отстраняване от процедурата, освен в случаите по чл. 54, 

ал. 3 от ЗОП, и отговаря на критериите за подбор; 

2. офертата на участника е получила най-висока оценка при прилагане на 

предварително обявените от възложителя условия и избрания критерий за възлагане. 

 

Прекратяване на процедурата. 

Възложителят прекратява процедурата с мотивирано решение, когато: 

1. не е подадена нито една оферта; 

2. всички оферти не отговарят на условията за представяне, включително за форма, 

начин и срок, или са неподходящи; 

3. първият и вторият класиран участник откаже да сключи договор; 

4. са установени нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да 

бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата; 

5. поради неизпълнение на някое от условията по чл. 112, ал. 1 от ЗОП не се сключва 

договор за обществена поръчка; 

6. всички оферти, които отговарят на предварително обявените от възложителя 

условия, надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури; 

7. отпадне необходимостта от провеждане на процедурата или от възлагане на договора 

в резултат на съществена промяна в обстоятелствата или при невъзможност да се осигури 

финансиране за изпълнението на поръчката по причини, които възложителят не е могъл да 

предвиди; 

8. са необходими съществени промени в условията на обявената поръчка, които биха 

променили кръга на заинтересованите лица. 

В случаите по т. 7 възложителят задължително включва в решението най-ниската 

предложена цена и не може да сключва договор със същия предмет за цена, равна или по-

голяма от посочената в решението, при провеждане на следваща процедура в рамките на 

същата година. 

Възложителят може да прекрати процедурата с мотивирано решение, когато: 

1. е подадена само една оферта; 

2. има само една подходяща оферта; 

3. участникът, класиран на първо място: 

а) откаже да сключи договор; 

б) не изпълни някое от условията по чл. 112, ал. 1 от ЗОП, или 

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

Когато първоначално обявената процедура е прекратена, възложителят може да открие 

нова процедура за възлагане на обществена поръчка със същия предмет само ако решението 

за прекратяване е влязло в сила. 
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РАЗДЕЛ V. 

СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА  ИЗПЪЛНЕНИЕТО.  

ДОГОВОР ЗА ПОДИЗПЪЛНЕНИЕ. ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. 

След влизането в сила на решението за избор на изпълнител страните уговарят датата и 

начина за сключване на договора.  

Възложителят сключва с определения изпълнител писмен договор за обществена 

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

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

 представи определената гаранция за изпълнение на договора; 

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. 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.  

Изпълнителите сключват договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в 

офертата. В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително 

споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител изпълнителят изпраща копие  

договора или на допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че са 

изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП. Подизпълнителите нямат право да 

превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за 

подизпълнение. 

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 ЗОП и са наложени от 

обстоятелства, настъпили по време или след провеждане на процедурата. 

Изменения на сключен договор се допускат при условията на чл. 116 от ЗОП. 
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РАЗДЕЛ VІ. 

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ 

 

Във връзка с провеждането на процедурата и подготовката на офертите от участниците 

за въпроси, които не са разгледани в настоящите указания, се прилагат разпоредбите на ЗОП 

и ППЗОП.  

В случай, че участниците в процедурата представят документи на език, различен от 

българския, и същите са представени и в превод на български език, при несъответствие в 

записите при различните езици, за валидни се считат записите на български език. 

При изчисляване на сроковете във връзка настоящата процедура участниците следва да 

съблюдават и разпоредбите на чл. 28 от ППЗОП. 

При разминаване в записите на отделните документи за валидни да се считат записите в 

документа с по-висок приоритет, като приоритетите на документите са в следната 

последователност:  

1. Решение за откриване  на обществена поръчка  

2. Обявление за обществената поръчка  

3. Техническа спецификация 

4. Указания за участие и подготовка на офертата 

5. Проект на договор 

7. Образци 

Независимо от посоченото в настоящата документация, по отношение на всички 

въпроси, свързани с възлагането на настоящата обществена поръчка основен приоритет имат 

разпоредбите на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагане на Закона за 

обществените поръчки. 
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