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РАЗДЕЛ I: ОПИСАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

 

Настоящата обществена поръчка се открива на основание чл. 178, ал. 1 във връзка с 

чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП – публично състезание по ЗОП. 

Тези указания определят общите правила за подготовката на офертата и изискванията към 

участниците в процедурата за възлагане на обществената поръчка. 

            Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка 

на основание чл. 18, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки (ЗОП). Предвид 

стойността на обществената поръчка и във връзка чл. 20, ал. 2, т. 1 от ЗОП, Възложителят 

прилага предвидените в закона правила за публично състезание и при стриктно спазване 

на общите разпоредби и основните принципи при възлагането на обществени поръчки. 

 

Възложител на поръчката по смисъла на чл. 5, ал. 2, т. 9 от Закона за обществените 

поръчки: 

 Кмета на Община Ихтиман  

 Адрес: гр. Ихтиман 2050, ул. „Цар Освободител” № 123 

 Телефон: 0724/ 82381 

 Факс: 0724/ 82550 

 Интернет адрес: www.ihtiman-obshtina.com 

 Е-mail: obshtina_ihtiman@mail.bg 

 Профил на купувача: http://www.ihtiman-

obshtina.com/index.php?pg=93&objtype=6&sortfield=issuedate%20desc&sortlink=issued

ate%20desc    

 

         Настоящите указания за участие в обществената поръчка са разработени и са част от 

Документацията за обществена поръчка съгласно чл. 31, ал.1 и  ал. 3 от ЗОП 

 

         Обект на поръчката е „строителство” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 от ЗОП. 

 

1.  ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: 

Възложителят взема решение за откриване на процедура за възлагане на 

обществена поръчка, с което одобрява обявлението за поръчка и документацията за 

участие в процедурата.  

Процедурата се открива на основание чл. 18, ал. 1, т. 12, при условията на чл. 178 и 

сл. от ЗОП. За нерегламентираните в настоящите указания и документацията за участие 

условия по провеждането на процедурата, се прилагат разпоредбите на Закона за 

обществените поръчки и ППЗОП, както и приложимите национални и международни 

нормативни актове, съобразно с предмета на поръчката. 

 

2.  МОТИВИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА 

ПОРЪЧКАТА 

Съгласно разпоредбата на чл. 20, ал. 2, т. 1 от ЗОП, когато планираната за 

провеждане поръчка за строителство е на стойност от 270 000 лв. до 10 000 000 лв. без 

вкл. ДДС, Възложителят провежда някоя от предвидените в чл. 18, ал. 1, т. 12 или 13 на 

ЗОП процедури. В настоящият случай, прогнозната стойност на обществената поръчка е в 

размер на 316 000.00 лв. (триста и шестнадесет хиляди) лева без вкл. ДДС. Предвид 

http://www.ihtiman-obshtina.com/
http://www.ihtiman-obshtina.com/index.php?pg=93&objtype=6&sortfield=issuedate%20desc&sortlink=issuedate%20desc
http://www.ihtiman-obshtina.com/index.php?pg=93&objtype=6&sortfield=issuedate%20desc&sortlink=issuedate%20desc
http://www.ihtiman-obshtina.com/index.php?pg=93&objtype=6&sortfield=issuedate%20desc&sortlink=issuedate%20desc
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обстоятелството, че не са налице условията за провеждане на пряко договаряне, безспорно 

е налице възможност и условия обществената поръчка да бъде възложена по предвидения 

в ЗОП ред за провеждане на публично състезание. Провеждането на предвиденото в ЗОП 

публично състезание, гарантира в най-голяма степен публичността на възлагане 

изпълнението на поръчката, респ. прозрачността при разходването на публични средства. 

С цел да се осигури максимална публичност, респективно да се постигнат и най-добрите 

за Възложителя условия, настоящата обществена поръчка се възлага именно по посочения 

вид процедура. Посредством тази процедура се цели и защитаване на обществения 

интерес, като се насърчи конкуренцията и са създадат равни условия и прозрачност при 

провеждане на процедурата. 

 

3.  ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА 

 

      3.1. Предмет на поръчката:  „Реконструкция на площадно пространство 

„Средна гора“ и прилежащите му зелени пространства, с. Вакарел, община 

Ихтиман“. 

Предмет на настоящата поръчка е извършване на строително монтажни работи, 

свързани с реконструкция на площадно пространство „Средна гора“ и прилежащите му 

зелени пространства на с. Вакарел, община Ихтиман“. 

Пълният обхват и обем и изчерпателното изброяване на дейностите, дължими 

от Изпълнителя, са посочени в техническата спецификация и одобрените 

количествени сметки, приложени към документацията за участие. Количествени 

сметки са съпътствани от технически проект, който дава ясна представа за 

предвидените строително-монтажни работи. 

 

4. ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА: 

Прогнозната стойност за изпълнение предмета на поръчката е в размер на 316 000.00 

лв. (триста и шестнадесет хиляди) лева без ДДС. 

Стойността на поръчката се изчислява в лева без ДДС (данък върху добавената 

стойност) и се предлага от участника в Ценовото предложение – Образец № 6. 

В стойността на договора за строителство се включват всички разходи, свързани с 

качественото и срочно изпълнение на поръчката в описания вид и обхват. 

Ценовото предложение на участниците не може да надхвърля  максималната обща 

стойност на поръчката като цяло. Оферти, надхвърлящи максималната стойност на 

поръчката ще бъдат предложени за отстраняване  поради несъответствие с това 

предварително обявено условие. 

Единичните цени на отделните видове работи и елементите на ценообразуване, 

посочени в ценовото предложение на участника, определен за изпълнител на 

поръчката, не търпят промени за срока на действие на договора.  

 

5.  ФИНАНСИРАНЕ И  НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
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5.1.  Финансиране. Средствата за изпълнението на строително монтажните работи   

се осигуряват от Общинския бюджет, съгласно Капиталова Програма на Община 

Ихтиман, одобрена с Решение № 532, т. 2 от Протокол № 38/31.01.2019г. на Общински 

съвет Ихтиман. 

5.2  Начин на плащане: Заплащането на цената на договора ще се извършва в 

български лева съгласно договорните условия по следната схема: 

 Авансово плащане: в размер на 50% (петдесет на сто) от цената по чл. 3, ал. 1 от 

проекто-договора се извършва в срок до 30 (тридесет) календарни дни след 

подписване на договора за изпълнение, считано от представяне от страна на 

Изпълнителя подписана фактура в оригинал; 

 Междинни плащания: предвиждат се междинни плащания в размер до 90 

(деветдесет на сто) от цената по чл. 3, ал. 1 от проекто-договора, които се 

извършват в срок до 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на отчитане и 

приемане на реално извършени СМР. 

 Окончателното плащане:  в размер, равен на разликата между цената на договора и 

извършените плащания, съгласно посоченото по-горе, след приключване на 

работата се заплаща по банков път в срок до 30 (тридесет) дни, считано от 

представяне от страна на Изпълнителя подписани:  

- Акт по смисъла на чл.176, ал.1 от ЗУТ (Констативен протокол за окончателно 

приемане на СМР), придружен с Количествено-стойностна сметка за действително 

изпълнени СМР, съставена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подписана от комисия на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; Приемо - предавателен протокол за качеството на изпълнението, 

с приложени всички актове и протоколи за строителството съгласно Наредба № 3 

от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и 

екзекутивни чертежи (при необходимост);  

- Фактура в оригинал, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и предоставена на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

 При окончателното плащане ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приспада от одобрената по 

съответния протокол стойност за действително извършените СМР остатъка от 

междинните плащания. 

Останалите условия относно финансиране и начин на плащане са разписани в 

проекта на договор  - неразделна част от документацията по настоящата поръчка. 

 

6. МЯСТО И СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ 

      6.1. Място за изпълнение: Поръчката ще се изпълнява в село Вакарел, Община 

Ихтиман, Софийска област. 

6.2. Срок за изпълнение на поръчката:  

       Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи е по предложение на 

участника, който в своето „Техническо предложение за изпълнение на поръчката”- Образец 

№ 4 следва да предложи Срок за изпълнение на поръчката в календарни дни, който 

подлежи на оценка съгласно методиката за оценка на офертите. 

       Възложителят е определил максимален срок за изпълнение на строителните дейности, 

като този срок се явява максимален срок за офериране на участниците при подаване на 
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оферта за участие в процедурата. Предложения срок за изпълнение не може да е по-дълъг 

от 60 календарни дни и по-кратък от 40 каландарни дни. 

Участниците, които предложат срок за изпълнение на СМР по-кратък или по-дълъг 

от поставения максимален срок, ще  бъдат отстранявани от по-нататъшно участие в 

процедурата. 

Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на Протокол за 

откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежа 

(Приложение № 2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на 

актове и протоколи по време на строителството) и приключва със съставянето на 

Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение №15 

към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи 

по време на строителството). 

 

РАЗДЕЛ II. ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

Достъп до Документацията за участие в процедурата. Разяснения по условията на 

процедурата. Условия и ред за промяна в Обявлението и/или Документацията за участие в 

процедурата (изменение на условията). 

1.  ДОСТЪП ДО ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА  

         На основание чл. 32, ал. 1, т. 2 от ЗОП, Възложителят предоставя неограничен, 

пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни средства до всички документи, 

съставляващи в тяхната съвкупност Документацията за провеждане на настоящата 

процедура, посредством публикуването им на поддържания от него „Профила на 

купувача“, считано от датата на публикуване на Обявлението в Регистъра на 

обществените поръчки. 

          Възложителят поддържа „Профил на купувача” на електронен адрес: 

http://www.ihtiman-

obshtina.com/index.php?pg=93&objtype=6&sortfield=issuedate%20desc&sortlink=issued

ate%20desc, който представлява обособена част от Интернет страницата на Община 

Ихтиман. 

Документацията за участие в настоящата процедура е безплатна и всеки потенциален 

Участник, за да изготви своята оферта може да я изтегли от „Профила на купувача”, на 

посочения в Обявлението Интернет адрес. 

2. РАЗЯСНЕНИЯ ПО УСЛОВИЯТА НА ПРОЦЕДУРАТА.  

При писмено искане за разяснения по условията на обществената 

поръчка, направено до 5 дни, преди изтичането на срока за получаване на оферти, 

възложителят е длъжен да публикува в профила на купувача писмени разяснения. 

http://www.ihtiman-obshtina.com/index.php?pg=93&objtype=6&sortfield=issuedate%20desc&sortlink=issuedate%20desc
http://www.ihtiman-obshtina.com/index.php?pg=93&objtype=6&sortfield=issuedate%20desc&sortlink=issuedate%20desc
http://www.ihtiman-obshtina.com/index.php?pg=93&objtype=6&sortfield=issuedate%20desc&sortlink=issuedate%20desc
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Разясненията се публикуват на „Профила на купувача“ в официалната Интернет 

страница на Възложителя, в срок до 3 (три) дни от получаване на искането, като в тях 

(разясненията) не се посочва лицето, направило запитването. 

РАЗДЕЛ III: ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ. 
 

1.ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ   

1.1. В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват  

български или чуждестранни физически или юридически лица или техни обединения, 

както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява дейностите, предмет на 

поръчката, съгласно законодателството на държавата, в която е установено. 

1.2. Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, 

участникът следа да приложи към офертата си копие от документ, от който е видно 

правното основание за създаване на обединението, както и следната информация:  

1. правата и задълженията на участниците в обединението;  

2. клауза за солидарна отговорност на лицата – участници в обединението, за 

задълженията по договора за обществена поръчка;  

3. видът на дейностите, които ще изпълнява всеки от членовете на обединението. 

1.3 Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, следва да бъде 

определен и посочен партньор, който да представлява обединението за целите на 

настоящата обществена поръчка. 

           1.4 В случай, че обединението е регистрирано по БУЛСТАТ, преди датата на 

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

друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в 

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

при провеждането на процедурата. В случай, че не е регистрирано и при възлагане 

изпълнението на дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка, Участникът 

следва да извърши регистрацията по БУЛСТАТ, след уведомяването му за извършеното 

класиране и преди подписване на Договора за възлагане на настоящата обществена 

поръчка. 

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

представи само една оферта. 

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

друг кандидат или участник, не може да подава самостоятелно заявление за участие или 

оферта. 

       1.7. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо 

лице може да участва само в едно обединение. 

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

бъдат самостоятелни кандидати или участници в една и съща процедура. 

 

2. ИЗПОЛЗВАНЕ КАПАЦИТЕТА НА ТРЕТИ ЛИЦА 

         2.1 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 и професионалните 

способности. 

       2.2 По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност и опит за 

изпълнение на поръчката, участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица 
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само ако тези лица ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е 

необходим този капацитет. 

       2.3 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. 

      2.4 Третите лица следва 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 случай че, някое от посочените от 

участника трети лица не отговаря на съответните критерии за подбор, Възложителят 

изисква от участника да замени посоченото от него лице. 

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

доказване на съответствието с критериите за подбор за всяко от третите лица следва да се 

представи отделен еЕЕДОП, с които третото лице декларира липсата на основание за 

отстраняване и съответствие с критериите за подбор. В него се предоставя съответната 

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

съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно 

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

информация. 

      3. УЧАСТИЕ НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ 

      3.1.  Участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който 

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

представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.  

      3.2. 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. 

      3.3. Изпълнителите сключват договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени 

в офертата. 

      3.4. Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на някое от 

условията по т.3.2 поради промяна в обстоятелствата преди сключване на договора за 

обществена поръчка. 

     3.5. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, 

които са включени в предмета на договора за подизпълнение. 

     3.6. След сключване на договора и най-късно преди започване на изпълнението му, 

изпълнителят уведомява възложителя за името, данните за контакт и представителите на 

подизпълнителите, посочени в офертата. Изпълнителят уведомява възложителя за 

всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката. 

     3.7. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за 

обществена поръчка се допуска при необходимост, ако са изпълнени едновременно 

следните условия: 

1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата; 

2. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор по отношение на дела и вида 

на дейностите, които ще изпълнява. 

       3.8. При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на 

възложителя копие на договора с новия подизпълнител заедно с всички документи, които 

доказват изпълнението на условията по т. 3.7, в срок до три дни от неговото сключване.      

       4. ЛИЧНО СЪСТОЯНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ 

        4.1. Основания за задължително отстраняване: 
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       4.1.1 Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена 

поръчка участник, за когато е налице някое от основанията, посочени по-долу, възникнало 

преди или по-време на процедурата: 

           а/ осъден е с влязла в сила присъда, 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; 

          б/ осъден е с влязла в сила присъда, за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в 

друга държава членка или трета страна; 

          в/ 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 кандидата или 

участника, или аналогични задължения съгласно законодателството на държавата, в която 

кандидатът или участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен 

орган. 

         г/  налице е неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5; 

         д/  установено е, че: 

         аа) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата 

на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

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

на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

        е/ 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; 

        ж/ е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.(§1, т.21 от 

ЗОП:„Конфликт на интереси" 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 имуществои 

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

във връзка с възлагането на обществената поръчка.  

         4.1.2. Основанията по т. 4.1.1, б. а, б и ж се отнасят за лицата, които представляват 

участника и за членовете на неговите управителни и надзорни органи съгласно регистъра, 

в който е вписан участникът, ако има такъв, или документите, удостоверяващи 

правосубектността му. Когато в състава на тези органи участва юридическо лице, 

основанията се отнасят за физическите лица, които го представляват съгласно регистъра, в 

който е вписано юридическото лице, ако има такъв, или документите, удостоверяващи 

правосубектността му. 

        4.1.3. В случайте по т. 4.1.2, когато участникът, или юридическо лице в състава на 

негов контролен или управителен орган се представлява от физическо лице по 

пълномощие, основанията по т. 4.1.1, б. а, б и ж се отнасят и за това физическо лице. 

         Забележка: лицата, които представляват участника и лицата, които са членове на 

управителни и надзорни органи, са както следва: 

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

закон; 

javascript:%20NavigateDocument('%D0%97%D0%9F%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%9F%D0%98_2018#%D1%87%D0%BB54');
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         2. при командитно дружество - неограничено отговорните съдружници по чл. 105 

от Търговския закон; 

         3. при дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския 

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

Търговския закон; 

        4. при акционерно дружество - лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 244, ал. 1 

от Търговския закон; 

        5. при командитно дружество с акции - лицата по чл. 256 от Търговския закон; 

        6. при едноличен търговец - физическото лице - търговец; 

        7. при клон на чуждестранно лице - лицето, което управлява и представлява клона 

или има аналогични права съгласно законодателството на държавата, в която клонът е 

регистриран; 

        8. при кооперациите - лицата по чл. 20, ал. 1 и чл. 27, ал. 1 от Закона за 

кооперациите; 

        9. при сдружения - членовете на управителния съвет по чл. 30, ал. 1 от Закона за 

юридическите лица с нестопанска цел или управителят, в случаите по чл. 30, ал. 3 от 

Закона за юридическите лица с нестопанска цел; 

        10. при фондациите - лицата по чл. 35, ал. 1 от Закона за юридическите лица с 

нестопанска цел; 

        11. в случаите по т. 1 - 7 - и прокуристите, когато има такива; 

        12. за чуждестранните лица - лицата, които представляват, управляват и 

контролират участника съгласно законодателството на държавата, в която са 

установени. 

        4.1.4. От процедурата се отстранява и участник – обединение от физически и/или 

юридически лица, когато за член на обединението е налице някое от посочените по                   

т. 4.1.1. по-горе основания за отстраняване. 

       4.2. Основания за отстраняване съгласно чл. 55, ал. 1 от ЗОП, определени от 

Възложителя 

        4.2.1 Възложителят ще отстрани от участие в процедура за възлагане на обществена 

поръчка участник, за когото е налице някое от следните обстоятелства, посочени в 

обявлението, възникнали преди или по време на процедурата : 

         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 

кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобно положение, 

произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е 

установен; 

        б/ лишен е от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно 

законодателството на държавата, в която е извършено деянието; 

        в/ сключил е споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато 

нарушението е установено с акт на компетентен орган; 

        г/ доказано е, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на 

договор за концесия за строителство или за услуга, довело до разваляне или 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; 

        д/ опитал е да: 
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        аа) повлияе на вземането на решение от страна на възложителя, свързано с 

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

заблуждаваща информация, или 

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

процедурата за възлагане на обществена поръчка. 

        4.2.2. Основанията по т. 4.2.1, б. д се отнасят за лицата, които представляват 

участника, за лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника и 

за други лица, които имат правомащия да упражняват контрол при вземането на решения 

от тези органи. Относно кръга на тези лица вж. Забележка по т. 4.1.3 от настоящия раздел. 

        4.2.3. От процедурата се отстранява и участник – обединение от физически и/или 

юридически лица, когато за член на обединението е налице някое от посочените по                   

т. 4.2.1. основания за отстраняване. 

        4.3. Други основания за отстраняване 

        Възложителят ще отстрани от участие в процедурата: 

        4.3.1. Участници, които са свързани лица 

        Свързани лица, съгласно §2, т. 45 от ДР на ЗОП, във връзка с §1, т. 13 и 14 от ДР на 

Закона за публичното предлагане на ценни книжа, не могат да бъдат самостоятелни 

участници в настоящата обществена поръчка.  

Забележка: 

Съгласно §1, т. 13 от ДР на Закона за публичното предлагане на ценни книжа „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. 

Съответно, съгласно § 1, т. 14 от ДР на Закона за публичното предлагане на ценни 
книжа „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. 

       4.3.2. 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 от Закона за икономическите и финансовите 

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

контролираните от тях лица и техните действителни собственици                                                     

/ЗИФОДРЮПДРСЛТДС/, освен когато не са налице условията по чл. 4 от закона. 

      4.3.3.  Участинк, който няма право да участва в обществени поръчки на основание               

чл. 69, ал. 1 и ал. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 

незаконно придобитото имущество.  

      Съгласно чл. 69, ал. 1 и ал. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за 

отнемане на незаконно придобитото имущество 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 
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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.  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. 

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

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

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

       а) предварително обявените условия за изпълнение 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; 

      4.3.6. 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; 

      4.3.7. участници, които са свързани лица; 

      4.3.8. кандидат или участник, подал заявление за участие или оферта, които не 

отговарят на условията за представяне, включително за форма, начин и срок. 

      4.4. Мерки за доказване на надежност от участниците, доказване липса на 

основание за отстраняване /чл. 56, ал. 1 от ЗОП/ 

      4.4.1. При наличие на основание за отстраняване от процедурата по т. 4.1.1 и т. 4.2.1 от 

настоящия раздел, съответният участник има право да представи доказателства, че е 

предприел мерки, които гарантират неговата надежност, като може да докаже съответно, 

че е: 

      а/ е погасил задълженията си по т. 4.1.1, б. „в“ 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; 

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

на труда. 

     4.4.2. Като доказателства за надеждността на кандидата или участника се представят 

следните документи: 

     1. по отношение на обстоятелството по б. „а“ и „б“ /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; 

     2. по отношение на обстоятелството по б. „в“ /чл. 56, ал. 1, т. 3 ЗОП/ - документ от 

съответния компетентен орган за потвърждение на описаните обстоятелства. 
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     4.4.3. Възложителят ще прецени предприетите от участника мерки, като отчита 

тежестта и конкретните обстоятелства, свързани с престъплението/нарушението. Когато 

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

надеждност, Възложителят няма да го отстранява от участие в поръчката. 

     4.4.4. В решението за класиране, съответно прекратяване на процедурата, 

Възложителят ще изложи мотивите за приемане или отхвърляне на предприетите от 

участника мерки за доказване на надежност и представените за това доказателства, ако е 

приложимо. 

     4.4.5. Няма право да се ползва от възможността по т. 4.4.1 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, за времето, определено с присъдата/акта. 

     

     Участникът декларира липсата на основанията за отстраняване чрез представяне 

на единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) с предоставяне на 

съответната информация, изисквана от Възложителя – попълват се съответните 

раздели на ЕЕДОП в част ІІІ – Основание за изключване.  

     При подаване на офертата, липсата на гореизброените обстоятелства се 

удостоверяват от всеки участник/подизпълнител/член на обединение в процедурата, 

чрез представяне на отделен ЕЕДОП. 

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

надежност по т. 4.4.1 /чл. 56 от ЗОП/, тези мерки се описват в ЕЕДОП в полето 

свързано със съответното обстоятелство. 

 

РАЗДЕЛ IV: МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ И ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА 

ГОДНОСТ (ПРАВОСПОСОБНОСТ) ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА 

ДЕЙНОСТ, ИКОНОМИЧЕСКОТО И ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ И 

ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ НА УЧАСТНИЦИТЕ В 

ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

 

1. ГОДНОСТ (правоспособност за упражняване на професионална дейност и 

доказателства:  

 1.1 Участникът трябва да има регистрация в Централния професионален регистър 

на строителя (ЦПРС) към Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията 

строеж, а за чуждестранни лица – в аналогични регистри, съгласно законодателството на 

държавата членка, в която са установени или на друга държава - страна по 

Споразумението за Европейското икономическо пространство, в която попадат обектите 

по настоящата обществена поръчка, съгласно чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на 

строителите (ЗКС), за изпълнение на строежи от, а именно: 

- минимум IV-та/четвърта/ категория, а за чуждестранни лица – в аналогични 

регистри съгласно законодателството на държавата членка в която са установени 

При подаване на офертата, съответствието с изискването се декларира в ЕЕДОП, 

който се подава от всеки от участниците, членовете на обединения, подизпълнители или 

третите лица, които ще изпълняват строителни дейности. Обстоятелството се 

удостоверява в ЕЕДОП, като се попълва Част IV „Критерии за подбор”, раздел А 

„Годност” от ЕЕДОП. 
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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 

информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното 

провеждане на процедурата. 

За доказване на това изискване преди сключването на договор участникът 

определен за изпълнител представя заверено копие на валидно удостоверение за вписване 

ЦПРС за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на 

поръчката.  

В случай, че участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, 

удостоверението за регистрация в ЦПРС, се изисква от членове на обединението, които 

ще изпълняват строителна дейност.  

2. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО 

СЪСТОЯНИЕ  

2.1. Участникът следва да притежава застраховка „Професионална отговорност“ на 

участниците в строителството по чл.171 от ЗУТ, за изпълнение на строителство, 

покриваща минималната застрахователна сума за тази категория строеж, или съответен 

валиден аналогичен документ издаден от компетентен орган на държава членка на 

Европийския съюз, или на друга държава – страна по споразумението за Европейско 

икономическо пространство. 

При подаване на офертата на основание чл. 67, ал. 1 от ЗОП,  участникът декларира 

съответствието с посочения критерии за подбор чрез предоставяне на ЕЕДОП, попълнен в 

съответната част, а именно: Част IV: Критерии за подбор, раздел Б „Икономическо и 

финансово състояние“, т. „Застрахователна полица за риск „професионална отговорност“ 

в ЕЕДОП. 

За доказване на поставеното изискване участникът, избран за изпълнител следва да 

представи валидна застраховка по чл. 171 от ЗУТ или еквивалентни документи за 

чужзестранните участници. 

3. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЕХНИЧЕСКИ И 

ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ: 

3.1. Участниците трябва да имат опит в изпълнението на строителство, 

идентично или сходно с предмета на настоящата обществена поръчка, изпълнено през 

последните 5 (пет)/ години, считано от датата на подаване на офертата. 

За строителство „сходно“ с предмета на обществената поръчка се приема:        

Изграждане и/ или реконструкция и/или основен ремонт на минимум един площад и/или 

пешеходни пространства и/или парк и/или друг обект на благоустройствена 

инфраструктура.  

При подаване на офертата на основание чл. 67, ал. 1 от ЗОП,  участникът декларира 

съответствието с посочения критерии за подбор чрез предоставяне на ЕЕДОП, попълнен в 

съответната част, а именно: Част IV: Критерии за подбор, раздел В „Технически и 

професионални способности“, т. „За поръчки за строителство: извършени строителни 

дейности от конкретния вид“ в ЕЕДОП. 

За доказване на поставеното изискване участникът, избран за изпълнител следва да 

представи: Списък за изпълнен/и обект/и, сходни с предмета на поръчката, посочен/и в 

ЕЕДОП, който следва да бъде придружен с удостоверение/я за добро изпълнение, които 

съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, 

както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания. 

3.2 Участникът следва да разполага с ръководен състав, персонал итехнически 

лица със следните квалификация и професионален опит: 
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3.2.1. Технически ръководител, който има квалификация - строителен инженер, 

архитект или строителен техник и отговаря на изискванията за образователен ценз, 

съгласно чл. 163а, ал. 2 от ЗУТ или еквивалентна, с професионален опит като „Технически 

ръководител“ на минимум 3 години. 

3.2.2. Координатор по здравословни и безопасни условия на труд - да отговаря 

на изискванията по чл. 5, ал. 2 от Наредба №2/22.03.2004 г. за минималните изисквания за 

здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР и да притежава 

валидно удостоверение за завършен курс за „Координатор за безопасност и здраве в 

строителството” по същата наредба, или еквивалентен документ. 

При подаване на офертата на основание чл. 67, ал. 1 от ЗОП,  участникът декларира 

съответствието с посочения критерии за подбор чрез предоставяне на ЕЕДОП, попълнен в 

съответната част, а именно: Част IV: Критерии за подбор, раздел В „Технически и 

професионални способности“, т. „За поръчки за строителство: Технически лица или 

органи, които ще извършват строителството“, като задължително посочва: трите имена и 

длъжност на експертите, които ще участват в изпълнение на строително-монтажните 

работи, правоотношението им с участника, завършеното образование, 

специалност/професионална квалификация, № на диплома/ № на издадения документ, 

учебно заведение, опит, месторабота и период, а за експертите Координатор по 

безопасност и здраве – посочване и на номер и дата на завършен курс на обучение, 

съгласно Наредба №2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на 

труд при извършване на строително монтажни работи или еквивалент при чуждестранни 

лица 

За доказване на поставеното изискване участникът, избран за изпълнител следва да 

представи: Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, в който е посочена 

професионална компетентност на лицата.  

 

РАЗДЕЛ V: МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА 

НА ОФЕРТИТЕ за СМР 

 

Комисията не оценява офертите на участниците, за които е установено, че не 

отговарят на изискванията за лично състояние,  на критериите за подбор или на други 

условия на възложителя. Комисията предлага за отстраняване от обществената поръчка 

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

условия на Възложителя. 

Преди да пристъпи към оценяване на техническите предложения за изпълнение на 

поръчката на участниците по посочените по-долу показатели, Комисията проверява дали 

същите са подготвени и представени в съответствие с изискванията на обявлението, 

указанията за подготовка на офертите, техническите спецификации и настоящата 

методика. Допуснатите оферти Комисията анализира, сравнява и оценява съобразно 

посочената по-долу методика. 

„Реконструкция на площадно пространство „Средна гора“ и прилежащите му зелени 

пространства, с. Вакарел, община Ихтиман“ се възлага въз основа на 

Икономически най-изгодната оферта,  съобразно разписаното в настоящата методика за 

оценка. 

Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на Критерия 

възлагане: „Оптимално съотношение качество - цена”, което се оценява въз основа на 

цена и качествени показатели, свързани с обществената поръчка. 



 

ОБЩИНА ИХТИМАН 

 

 2050 гр. Ихтиман, ул. „Цар Освободител“ № 123 

 0724 / 82381,  0724 / 82550, obshtina_ihtiman@mail.bg 

 

.                                                          16 

 

1. Методика за определяне на комплексната оценка: Основната цел при 

съставянето на методиката и критериите за оценяване е да бъде избрана икономически 

най-изгодната оферта, т.е. участник, чиято оферта в най-голяма степен отговаря на 

предварително обявените от възложителя условия.  

Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получената от 

всяка оферта „Комплексна оценка” (КО). Максималният брой точки, който може да 

получи дадена оферта, е 100 точки.  

На първо място се класира участникът с най-висока комплексна оценка на офертата. 

Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, с предимство се 

класира офертата, в която се съдържа по-ниска предложена цена. 

В случай, че участниците не могат да бъдат класирани в съответствие с горния ред, 

комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните 

на първо място оферти. 

 

2. Показатели за оценка. „Комплексната оценка” се определя на база следните 

показатели: 

Показател – П 

(наименование) 

Максимално 

възможен бр. 

точки 

2. Срок на изпълнение  - П1 60 

3. Предлагана цена – П2 40 

Формулата по която се изчислява „Комплексната оценка” за всеки участник e: 

КО = П1 + П2  

 

2.1. Показател „СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ” – П1 

До оценка по показател Срок за изпълнение (П2) се допускат само оферти, които 

съответстват на условията за изпълнение на обществената поръчка. Участникът 

предложил най –кратък срок за изпълнение на поръчката, получава максимален брой 

точки по показателя – 60 точки.  

П1 = (Сmin / Сi) х 60 = .......... (брой точки) 

Където Сi е предложеният срок за изпълнение  на поръчката, съгласно Предложение на  

изпълнение на поръчката на съответния участник. 

Където Сmin е най-краткият предложен срок за изпълнение на поръчката, съгласно 

Предложения за изпълнение на поръчката на всички участници, допуснати до оценяване. 

Оценките по показателя Срок за изпълнение (П1) се представят в цяло число в календарни 

дни. 

 

2.2.  Показател „ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА ” – П2 
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До оценка по показател Предлагана цена (П2) се допускат само оферти, които 

съответстват на условията за изпълнение на обществената поръчка. Участникът 

предложил най – ниска обща цена за изпълнение на поръчката, получава максимален брой 

точки по показателя – 40 точки.  

П2 = (Цmin / Цi) х 40 = .......... (брой точки) 

Където Цi е предложената обща цена за изпълнение  на поръчката  в лева без ДДС, 

съгласно Ценовото предложение на съответния участник. 

Където Цmin е най-ниската предложена обща цена  за изпълнение на поръчката в лева без 

ДДС, съгласно Ценовите предложения на всички участници, допуснати до оценяване. 

Оценките по показателя Предлагана цена (П2) се представят в числово изражение с 

точност до втория знак след десетичната запетая. 

На първо място се класира този участник, чиято оферта е получила най-висока 

комплексна оценка  по формулата:  

КО = П1 + П2  

При открито несъответствие в Предложението за изпълнение на поръчката и/или в 

Ценовото предложение на участник между изписаното с думи и изписаното с цифри, се 

взима предвид изписаното с думи. 

РАЗДЕЛ VI: ИЗИСКВАНИЯ, УКАЗАНИЯ И СЪДЪРЖАНИЕ ЗА 

ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТИТЕ. ПОДАВАНЕ. 

 

1. СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ  
Срокът на валидност на офертите е 6 (шест) месеца, считано от датата на 

получаване на съответната оферта и представлява времето, през което Участниците са 

обвързани с условията на представените от тях оферти. Възложителят може да изиска от 

Участниците да удължат срока на валидност на офертите си, когато той е изтекъл. 

Участник, който след покана и в определения в нея срок не удължи срока на валидност на 

офертата си, ще бъде отстранен от участие в настоящата процедура. 

Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата 

обществена поръчка, ако представи оферта с по-кратък срок за валидност или след покана 

от Възложителя и в определения в нея срок не удължи срока на валидност на офертата си. 

2. ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТИТЕ  
Участниците трябва да се запознаят с всички указания и условия за участие, дадени 

в обявлението и документацията за участие. При изготвяне на офертата всеки участник 

трябва да се придържа точно към условията, обявени от Възложителя.  

Офертите за участие се изготвят на български език. 

До изтичане на срока за подаване на заявленията за участие или офертите всеки 

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

Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта.  



 

ОБЩИНА ИХТИМАН 

 

 2050 гр. Ихтиман, ул. „Цар Освободител“ № 123 

 0724 / 82381,  0724 / 82550, obshtina_ihtiman@mail.bg 

 

.                                                          18 

Участниците могат да посочват в офертите си информация, която смятат за 

конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна. Когато кандидатите и 

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. 

 

3. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА  

 

1. Офертите трябва да се изготвят и представят в съответствие с изискванията на чл. 

101 от ЗОП, на адреса на Възложителя: гр. Ихтиман, ул. „Цар Освободител” № 123, в 

срока посочен в обявлението. 

1.1. Документите, информацията и данните в офертата се подписват само от лица с 

представителни функции, съгласно удостоверението за актуално състояние, или 

упълномощени за това лица. Във втория случай се изисква представяне на нотариално 

заверен документ за упълномощаване за изпълнението на такива функции. 

1.2. Всички документи, съдържащи се в частите на офертата, да са подписани от 

лицето, представляващо участника. Когато са ксерокопия, да са заверени с гриф „Вярно с 

оригинала”, подпис на лицето, представляващо участника и мокър печат (при наличие на 

такъв). В случаите, в които участникът е обединение, което не разполага със собствен 

печат, върху документа може да бъде положен печат на един от участниците в 

обединението. 

1.3. Всяка оферта, за да отговаря на изискванията, трябва да бъде подадена 

съобразно приложените образци (чрез попълване на определените за това места), като 

общият документ остане непроменен. Не се приемат каквито и да е промени, направени 

чрез отстраняване на детайли и/или вписване на други; вписвания между редовете, 

изтривания или корекции на образците. Ако са извършени такива несъгласувани промени 

в документацията за участие и Образците на офертата, офертата става невалидна. 

2. Офертата следва да се представи в запечатана непрозрачна опаковка, от участника 

или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга 

куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка на адреса, посочен от 

възложителя, която се надписва по следния начин: 

 

4. СЪДЪРЖАНИЕТО НА ОПАКОВКАТА ВКЛЮЧВА ЗАЯВЛЕНИЕ И 

ОФЕРТА  .  

4.1. Заявлението съдържа: 

          4.1.1. Опис на предоставените документи-Образец № 1; 

          Попълва се и се представя от представляващия участника или от изрично 

упълномощено от него лице. В представения образец се попълват всички изискуеми данни, 

а там където е неприложимо се отбелязва „неприложимо“. 

         4.1.2. Единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП) за участника в 

съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя, а когато е приложимо 

- еЕЕДОП 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 - Образец № 2:  

а) Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице еЕЕДОП 

се представя за всеки от участниците в обединението;  
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б) Когато е предвидено участието на подизпълнител еЕЕДОП се представя за всеки 

подизпълнител, ангажиран в изпълнението на поръчката; 

в) Когато е предвидено да бъде използван капацитета на трети лица еЕЕДОП се представя 

за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението; 

г) Ако е налице необходимост от защита на лични данни или при различие в 

обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията се попълва в отделен 

еЕЕДОП за всяко от лицата или за някои от лицата , при условията на чл.41, ал.1 от 

ППЗОП; 

Участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с 

критериите за подбор чрез представяне на единен европейски документ за обществени 

поръчки (еЕЕДОП). 

В еЕЕДОП се представят данни относно публичните регистри, в които се съдържа 

информация за декларираните обстоятелства или за компетентния орган, който 

съгласно законодателството на съответната държава е длъжен да предоставя 

информация за тези обстоятелства служебно на възложителя. 

Допълнителни указания за попълване на Образец No2 – Единен европейски документ за 

обществени поръчки (еЕЕДОП) 

1. Участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по чл.54 ал.1 т.1-7 от ЗОП 

с попълване на Част III: Основания за изключване на еЕЕДОП, в приложимите полета. 

Когато изискванията по чл.54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за повече от едно 

лице, всички лица подписват един и същ еЕЕДОП. 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 от ЗОП се 

попълва в отделен еЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата. 

В случаите по предходното изречение, когато се подава повече от един еЕЕДОП, 

обстоятелствата, свързани с критериите за подбор, се съдържат само в еЕЕДОП, 

подписан от лице, което може самостоятелно да представлява съответния стопански 

субект. 

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

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

от ЗОП, тези мерки се описват в еЕЕДОП. 

2. Част ІІІ, раздел Г: „ДРУГИ ОСНОВАНИЯ ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ, КОИТО МОЖЕ ДА 

БЪДАТ ПРЕДВИДЕНИ В НАЦИОНАЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА ВЪЗЛАГАЩИЯ 

ОРГАН ИЛИ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ НА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА― в тази част участникът следва 

да декларира, че не е свързано лице с друг участник в процедурата, обстоятелствата по 

чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП, които не са обхванати от хипотезите на част III, 

основанията за изключване по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и 

финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 

данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, 

както и основанията по чл. 69, ал. 1 и ал. 2 от Закона за противодействие на корупцията 

и за отнемане на незаконно придобитото имущество, посочени в документацията за 

обществената поръчка. 

При наличие на изключение по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен 
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режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици се посочва 

съответната точка от разпоредбата.  

Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице обстоятелствата се 

декларират от всеки участник-юридическо лице в обединението. 

3. Информацията по раздел „В: Информация относно използването на капацитета на 

други субекти“ част II, както и в Раздел В, т.10) на част IV е задължителна за 

попълване по отношение на подизпълнителите, които учстникът възнамерява да ползва! 

4.Възложителят изисква попълването на Част IV: Критерии за подбор, раздели А—Г в 

приложимите полета, съгласно посочените в обявлението, с което се оповестява 

откриването на процедурата и в указанията за подготовка на офертите, критерии за 

подбор. 

Когато е приложимо - еЕЕДОП се представя 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. 

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 кандидатът или участникът се позовава на капацитета на трети лица, той 

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

документи за поетите от третите лица задължения. Третите лица трябва да 

отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които кандидатът 

или участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията 

за отстраняване от процедурата.  

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 информацията относно 

липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор. 

ВАЖНО:ЕЕДОП се представя от участника по стандартен образец, утвърден с Регламент 

за изпълнение (ЕС) 2016/7 на Комисията от 05.01.2016 г.Считано от 01.04.2018 г. ЕЕДОП 

се подава задължително в електронен вид(еЕЕДОП) - Образец № 2 към настоящата 

документация – на CD, подписан с цифров подпис на лицата по чл.40 от ППЗОП. 

 

Подготовката на еЕЕДОП може да се извърши по следния начин:  

Към настоящата документация се предоставя еЕЕДОП.zipв който се съдържа 

електронен образец на ЕЕДОП (еЕЕДОП). В пакета се съдържа един файл espd-request.pdf, 

който служи за преглед на образеца и файл espd-request.xml, който е предназначен за 

използване в електронната система за еЕЕДОП на Европейската комисия. 

Подготовката на еЕЕДОП се извършва, чрез използване на осигурената от АОП 

безплатна услуга - информационна система за eЕЕДОП. Системата може да се 

достъпи чрез Портала за обществени поръчки, секция РОП и е-услуги/ Електронни 

услуги на АОП, както и директно на адрес   
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https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=bg&fbclid=IwAR3bs_p9A5QmWTk-

8guNRAuZK2cOv_0xx9yijTFP7YxRK8iobA3jzIpSUPc 

 

За да попълните предоставения образец на еЕЕДОП, е необходимо да преминете 

през следните стъпки: 

а: Съхранете файл - "espd- request.xml", на компютъра си. 

б: Отворете интернет страницата на системата за еЕЕДОП и изберете български 

език. 

в: В долната част на отворилата се страницата под въпроса "Вие сте?" маркирайте 

"Икономически оператор" 

г: В новопоявилото се поле "Искате да:" маркирайте "Заредите файл ЕЕДОП" 

д: В новопоялвилото се поле "Качите документ" натиснете бутона "Избор на файл", 

след което намерете и изберете файла, който запазихте на компютъра си в стъпка „а“. 

е: В новопоявилото се поле изберете мястото на дейност на вашето предприятие и 

натиснете бутона "Напред" 

ж: Ще се зареди еЕЕДОП, който можете да започнете да попълвате онлайн. След 

попълване на всеки раздел се преминава към следващия чрез натискане на бутона 

"Напред". Когато попълните целия документ, на последната му страница ще се появи 

бутон "Преглед", чрез натискането на който се зарежда целят попълнен еЕЕДОП. 

з: След като се е заредил целият еЕЕДОП, в края на документа се появява бутон 

"Изтегляне като", чрез натискането на който се появяват опциите за изтегляне на 

документа. Препоръчително е да съхраните и двата формата на компютъра си, за да 

можете да се възползвате от повторно редактиране на документа. 

ВАЖНО!!!Изтегления *.pdf файл се подписва електронно от всички задължени 

лица и се предоставя в електронен вид към документите за участие в процедурата. 

Забележка: Описаният начин на работа със системата за еЕЕДОП е валиден към 

датата на обявяване на настоящата обществена поръчка. Възложителят го 

предоставя единствено с цел да улесни евентуалните участници в процедурата. 

Възложителят не носи отговорност за  промени в начина на функциониране на 

системата след тази дата. 

 Допълнителна информация, относно попълването и представянето на еЕЕДОП може 

да бъде намерена на интернет страницата на Агенция по обществените поръчки:  

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

 

Важно!  

Системата за еЕЕДОП е онлайн приложение и не може да съхранява данни, предвид 

което еЕЕДОП в XML или PDF формат винаги трябва да се запазва и да се 

съхранява локално на компютъра на потребителя. 

 

ВАЖНО  

Представяне на еЕЕДОП 

еЕЕДОП може да бъде предоставен на Възложителя по следния начин: 

1. Цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носителкъм пакета документиза 

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

редактиране на неговото съдържание. 

https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=bg&fbclid=IwAR3bs_p9A5QmWTk-8guNRAuZK2cOv_0xx9yijTFP7YxRK8iobA3jzIpSUPc
https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=bg&fbclid=IwAR3bs_p9A5QmWTk-8guNRAuZK2cOv_0xx9yijTFP7YxRK8iobA3jzIpSUPc
http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/MU4_2018.pdf
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2. Чрез осигурендостъп по електронен път до изготвенияи подписан електронно ЕЕДОП. 

В този случай документът следва да е снабденс т.нар.времеви печат, който да 

удостоверява, че ЕЕДОП е подписан и качен на интернетадреса, към който се 

препраща,преди крайния срок за получаване на офертите. Пътя за достъп /линка/ до 

документа следва да бъде посочен в Описа на предоставените документи - Образец № 1; 

Кандидатите и участниците могат да използват ЕЕДОП, който вече е бил използван 

при предходна процедура за обществена поръчка, при условие че потвърдят, че 

съдържащата се в него информация все още е актуална и осигурят пряк и неограничен 

достъп по електронен път до вече изготвения и подписан електронно ЕЕДОП. В тези 

случаи към документите за подбор вместо ЕЕДОП се представя декларация, с която се 

потвърждава актуалността на данните и автентичността на подписите в 

публикувания ЕЕДОП, и се посочва адресът, на който е осигурен достъп до документа. 

4.1.3. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност (когато е 

приложимо).  

4.1.4. В случай че участникът е обединение, което не е юридическо лица, копие от 

документ за създаване на обединението, както и следната информация: 1. правата и 

задълженията на участниците в обединението; 2. разпределението на отговорността между 

членовете на обединението; 3. дейностите, които ще изпълнява всеки от членовете на 

обединението. Документът следва да е подписан от лицата в обединението, като в него 

задължително се посочва представляващият обединението. Когато в договора не е 

посочено лицето, което представлява участниците в обединението се представя и 

документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият  

(когато е приложимо).  

4.1.5.  Декларация съгласие  за обработване на лични данни – Образец № 3. 

Съгласно чл. 39, ал. 3 от ППЗОП оферта включва техническо предложение, 

съдържащо: 

4.1.6. предложение за изпълнение на поръчката, в съответствие с техническата 

документация и изискванията на Възложителя, изготвено по Образец  № 4, при 

съблюдаване на изискванията на Техническите спецификации, изискванията към офертата 

и условията за изпълнение на поръчката и методиката за оценка на предложенията, 

представено в оригинал. 

 В Техническото предложение (Образец № 4) се посочва: 

 Срок за изпълнение на строителството в календарни дни: 

 Срокът за изпълнение на обществена поръчка е не по-дълъг от 60 (шестдесет) и по – 

кратък от /четиридесет/ календарни дни, като този срок се явява максимален срок за 

офериране от участниците при подаване на офертата. 

Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на Протокол 

за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за 

строежа (Приложение № 2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за 

съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и приключва със 

съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане на 

строежа(Приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за 

съставяне на актове и протоколи по време на строителството).  
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Участниците, които предложат срок за изпълнение на поръчката по-дълъг от 

поставения максимален срок ще  бъдат отстранявани от по-нататъшно участие в 

процедурата.  

Предложеният срок за изпълнение на строителството следва да бъде цяло число! 

в) 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, които са в сила в страната (Образец № 5).  

Информация за задължения, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната 

среда, закрила на заетостта и условията на труд. 

      Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на 

труд, които са в сила в Република България и относими към строителството, предмет на 

поръчката, както следва: 

- Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:  

Национална агенция по приходите:  

Информационен телефон на НАП - 0700 18 700; интернет адрес: www.nap.bg 

 

- Относно задълженията, свързани с опазване на околната среда:  

Министерство на околната среда и водите  

Информационен център на МОСВ: работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч. 

1000 София, ул. "У. Гладстон" № 67 Телефон: 02/ 940 6331  

Интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/ 

 

- Относно задълженията, за закрила на заетостта и условията на труд:  

Министерство на труда и социалната политика:  

Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg  

София 1051, ул. Триадица №2  

Телефон: 02/ 8119 443. 

 

4.1.7 Отделен непрозрачен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови 

параметри”, съдържащ: 

 

a) „Ценово предложение” - попълнен и подписан Образец № 6 – оригинал, като 

крайното ценово предложение да не бъде закръглено, а да бъде изписано до стотинка /до 

втория знак след десетичната запетая/, да бъде посочена стойността без ДДС и стойността 

с ДДС.  

Участник, предложил цена за изпълнение, надвишаваща  максимално 

предвиденият финансов ресурс, ще бъде отстранен от участие в процедурата 

- Часова ставка – ........ лв. / час; 

- Допълнителни разходи върху труда - ........ %; 

- Допълнителни разходи върху механизацията - ........ %; 

- Доставно – складови разходи - ........... %; 

- Печалба – ....%; 

http://www.nap.bg/
http://www3.moew.government.bg/
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Участникът е единствено отговорен за евентуално допуснати грешки и пропуски в 

изчисленията на предложените от него цени, което удостоверява с подпис и печат на 

всеки един документ, включен в ценовото предложение. 

Към Ценовото предложение - Образец № 6 всеки от участниците следва да 

представи и следните приложения: 

а ) Количествено-стойностна сметка /КСС/ - Образец № 6.1 в оригинал на 

хартиен и електронен носител – формат /файл Excel/ - за по-лесно съпоставяне на 

ценовите оферти; 

             Важно! 

1. Ценовото предложние и неговите приложения следва да се представят на 

хартиен и електронен носител. (На електронния носител КСС следва да е попълнено във 

формата на документа –Excel, с цел лесен сравнителен анализ ) 

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

никаква информация за цената. Участници, които по какъвто и да е начин са включили 

някъде в офертата си извън плика „Предлагани ценови параметри” елементи, свързани с 

предлаганата цена (или части от нея), ще бъдат отстранени от участие в процедурата..  

5. ЗАПЕЧАТВАНЕ НА ОПАКОВКАТА   

 

Запечатаната непрозрачна опаковка с документите, свързани с участието в 

процедурата следва да съдържа: 

1. Документите по т. 4.1.1,4.1.2 ,4.1.3 , 4.1.4, 4.1.5 и 4.1.6 от този раздел;  

2. Отделен непрозрачен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови 

параметри” – т.  4.1.7 от този раздел, съдържащ Ценовото предложение и 

приложенията към него. 

Документите по т. 4.1.1,4.1.2 ,4.1.3 , 4.1.4, 4.1.5 и 4.1.6 от този раздел и Отделният 

непрозрачен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри”- т.  4.1.7 от 

този раздел се представят в обща непрозрачна опаковка, върху която се изписва: 

 

Наименование на участника 

Участниците в обединението (когато е приложимо) 

Адрес за кореспонденция 

Телефон 

Факс 

Електронен адрес 

ОФЕРТА 

за участие в открита процедура с предмет: 

 „Реконструкция на площадно пространство „Средна гора“ и прилежащите му 

зелени пространства, с. Вакарел, община Ихтиман“ 

 

                                                                                          Получател: 

                                                                                           Община Ихтиман,  

                                                                                           гр. Ихтиман,  

                                                                                           ул. „Цар Освободител” № 123 
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6. ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТАТА  

6.1.Място и срок за подаване на оферти 

 

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 адреса на Възложителя - Община 

Ихтиман, Адрес: гр. Ихтиман, п.к. 2050, ул. „Цар Освободител” № 123, , всеки работен 

ден от 08:00 ч. до 17:00 ч., най-късно до часа и датата, посочени в обявлението за 

обществената поръчка. 

Оферти се приемат до датата и часа, посочени в раздел IV.2.2. на обявлението за 

поръчка (местно време).   

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

допълни или да оттегли офертата си.  

Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на участника в 

процедурата.  

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)”- за участие в открита 

процедура по ЗОП с предмет: „Реконструкция на площадно пространство „Средна 

гора“ и прилежащите му зелени пространства, с. Вакарел, община Ихтиман“. 

6.2. Възможност за удължаване на срока за подаване на оферти. Срокът за 

подаване на оферти може да се удължава, съглано чл. 100 от ЗОП. 

6.3. Приемане на оферти/ връщане на оферти. За получените оферти при 

възложителя се води регистър с реквизити по чл. 48 от ППЗОП. При получаването на 

офертата на преносителя се издава документ.  

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

получаване на оферти, посочен в обявлението за поръчка 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. Не 

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

6.4. Оценка на офертите и избор на изпълнител. Публични заседания  на 

комисията 

Първо публично заседание - Мястото и датата на отварянето на офертите са съгласно 

посочените в раздел IV.2.7) „Условия за отваряне на офертите” от Обявлението за 

поръчка. Заседанието по отваряне на офертите е публично и на него могат да присъстват 

участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и 

представители на средствата за масово осведомяване.  

Второ публично заседание - 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 участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и 
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представители на средствата за масово осведомяване. Комисията обявява резултатите от 

оценяването на офертите по другите показатели, отваря ценовите предложения и ги 

оповестява. 

6.5. Разглеждане на офертите за участие.  

Извършването на подбор на участниците, разглеждането и оценката на офертите се 

осъществява от назначена от Възложителя комисия.  

При провеждане на процедурата първо се провежда предварителен подбор, след 

което се разглеждат офертите на участниците.  

Комисията спазва регламентирания ред за работа в чл. 104, ал. 1, ал.4-6 от ЗОП,  чл. 

53 - чл. 60 от ППЗОП и другите разпоредби на ЗОП и ППЗОП. 

 6.6. За обявяването на резултатите от работата на комисията, основанията за 

прекратяване на процедурата, процедурата за обжалване, сключването на договор, 

комуникацията между възложителя и участниците и за всички други неуредени въпроси 

се прилагат разпоредбите на ЗОП и ППЗОП. 
 

 

РАЗДЕЛ VII :  ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА И ОБЕЗПЕЧЕНИЯ 

 

1. ГАРАНЦИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА е в размер на 3 % (три 

цяло   процента ) от стойността на договора, без включен ДДС. 

1.1. Гаранцията се предоставят в една от следните форми: 

а) парична сума; 

б) банкова гаранция; 

В случай, че се представя банкова гаранция, същата трябва да е безусловна и 

неотменима, в нея да е записано името на договора и да е със срок на валидност минимум 

30 дни, след крайния срок на договора; 

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

изпълнителя.  

Застраховката не може да бъде използвана за обезпечение на отговорността на 

изпълнителя по друг договор. Застраховката следва да е със срок на валидност минимум 

30 календарни дни, след крайния срок на договора. 

1.2. Гаранцията под формата на парична сума или банкова гаранция може да се 

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

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

изпълнение или за авансово предоставените средства. 

1.4. 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. 

1.5. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за 

изпълнение се уреждат в договора за обществена поръчка.  

1.6. Когато гаранцията се представя под формата на парична сума същата се 

превежда по следната сметка на ОБЩИНА ИХТИМАН –        

IBAN: BG98CECB97903347378500; 

BIC: CECBBGSF; 

         банка: ЦКБ АД 
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 1.7. При представяне на гаранцията изрично се посочва предмета на обществената 

поръчка, за която се внася/представя гаранцията за изпълнение, за който се представя 

гаранцията. 

1.8. Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за 

периода, през който средствата законно са престояли при него.  

 

РАЗДЕЛ VIII . СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 

 

1. Сключване на договор за обществена поръчка. 

След влизането в сила на решението за избор на изпълнител страните уговарят дата 

и начин за сключване на договора. 

2.1. Процедура 

2.1.1. Възложителят сключва с определения изпълнител писмен договор за 

обществена поръчка, при условие че при подписване на договора определеният 

изпълнител: 

а) представи документ за регистрация в съответствие с изискването по чл. 10, ал. 2; 

б) представи документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване 

от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор, включително за 

третите лица и подизпълнителите, ако има такива; 

в) представи определената гаранция за изпълнение на договора; 

г) извърши съответна регистрация, представи документ или изпълни друго 

изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на 

нормативен или административен акт и е поставено от възложителя в условията на 

обявената поръчка. 

2.1.2. Възложителят не сключва договор, когато участникът, класиран на първо 

място: 

1. откаже да сключи договор; 

2. не изпълни някое от условията по т.2.1.1; 

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

2.1.3. В случаите по т. 2.1.2. възложителят може да измени влязлото в сила решение 

в частта за определяне на изпълнител и с мотивирано решение да определи втория 

класиран участник за изпълнител. 

2.1.4. 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. 

2.1.5. 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. 7 ЗОП и са 

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

2.1.6. 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. 

 

2.2. Подизпълнители 

apis://Base=NARH&DocCode=41765&ToPar=Art10_Al2&Type=201/
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2.2.1. Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да 

бъде предадена като отделен обект на изпълнителя или на възложителя, възложителят 

заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя. 

2.2.2. Разплащанията по т. 2.2.1. се осъществяват въз основа на искане, отправено 

от подизпълнителя до възложителя чрез изпълнителя, който е длъжен да го предостави на 

възложителя в 15-дневен срок от получаването му. 

2.2.3. Към искането по т. 2.2.2. изпълнителят предоставя становище, от което да е 

видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. 

2.2.4. Възложителят има право да откаже плащане по т. 2.2.1., когато искането за 

плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа. 

 

РАЗДЕЛ IX: ДРУГИ УКАЗАНИЯ 

 

1. За въпроси, свързани с провеждането на процедурата и подготовката на офертите 

от участниците, които не са разгледани в документацията, се прилагат разпоредбите на 

Закона за обществените поръчки и други относими нормативни актове.  

2. Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез 

електронни средства до документацията за обществената поръчка. 

3. Страните се задължават предоставените лични данни да бъдат използвани 

единствено и само за целите на настоящият договор и ще се обработват, съхраняват и 

предоставят само и единствено по реда, предвиден в Регламент (ЕС) 2016/679/. 

4. За всеки посочен стандарт в настоящата документация, да се чете или 

еквивалент. 

За позовани недатирани /отменени/ стандарти се прилага актуална версия на 

съответния стандарт, включително всички негови изменения действащи към момента на 

обявление на обществената поръчка или еквивалент. 

Навсякъде в документацията за обществена поръчка и приложенията към нея, 

където се съдържа посочване на регистър, документ за право на изпълнение на конкретна 

дейност или правно основание за извършване на конкретна дейност да се чете и разбира 

„аналогична/и, в зависимост от законодателството на държавата, в която чуждестранният 

участник е установен“.   

Навсякъде в техническата спецификация или в други части на документацията за 

участие, където се съдържа посочване на конкретен модел, източник, процес, търговска 

марка, патент, тип, произход, стандарт или производство да се чете и разбира „или 

еквивалент“.  

 

 

Изготвил документацията ……………П*……………………….. 

 /Цв. Хаджийска – гл. специалист/ 

 

 * Заличени данни, на основание чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД. 
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