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ДО 

Г- ЖА СЕВДА МУШЕВА 

УПРАВИТЕЛ НА  

„ЕЛ БИ ЕКСПЕРТ” ЕООД  

с. Бистрица, ул. „Попов Извор“ № 27 

 

 

 

ПОКАНА  

до определено лице на основание чл. 191, ал. 1, т. 3 от ЗОП 

за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
 „Доставка на учебни материали за нуждите на  община Ихтиман в изпълнение 

на проект  „Интеграция на уязвими групи и подобряване достъпа до образование в 

община Ихтиман“ 
 

Уважаема г-жо Мушева, 

 

На основание чл. 191, ал. 1, т. 3 от ЗОП отправяме покана до 

представляваното от Вас дружество „ Ел Би Експерт“ ЕООД за участие в 

договаряне по обществена поръчка с предмет: „Доставка на учебни 

материали за нуждите на  община Ихтиман в изпълнение на проект  

„Интеграция на уязвими групи и подобряване достъпа до образование в 

община Ихтиман“. 

Договарянето ще се проведе на 17.02.2020 г. от 10:00 часа в сградата на 

Община Ихтиман, адрес: гр. Ихтиман, ул. „Цар Освободител“ № 123.  

За участие в договарянето, моля в срок до 17:00 часа на 14.02.2020 г. да 

представите в деловодството на Община Ихтиман, адрес: гр. Ихтиман, ул. „Цар 

Освободител“ № 123, ет. 1, оферта, съобразена с изискванията на Възложителя, 

посочени в поканата и техническата спецификация, която е неразделна част от 

настоящата покана. 

1. Мотиви за възлагане на обществената поръчка по чл. 191, ал. 1, т. 3 

от ЗОП. 

 

След проведената процедура за възлагане на обществена поръчка с 

предмет: „Доставка на канцеларски и офис материали за нуждите на  

община Ихтиман в изпълнение на проект  „Интеграция на уязвими групи и 
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подобряване достъпа до образование в община Ихтиман“, Община Ихтиман 

е сключила договор на 20.09.2020 г. за доставката им. Освен доставка на 

канцеларски и офис материали в Техническата спецификация са заложени и 

учебни материали. След направени запитвания от страна на Възложителя и 

Изпълнителя към учебни борси и т.н., към днешна дата се установи, че 

заложените в Техническата спецификация учебни материали вече на са в 

наличност и не се очакват нови тиражи. Поради тези обстоятелства 

Възложителят следва да замени учебните материали с нови, които са от спешна 

необходимост за качественото и в срок изпълнение на една от дейностите по 

проект  „Интеграция на уязвими групи и подобряване достъпа до 

образование в община Ихтиман“.  

В тази връзка, поради независещи от Възложителя обстоятелства и 

успешното реализиране на проекта е необходимо да се извърши спешна и 

незабавна доставка на учебните материали.  

 

2. Описание на предмета на обществената поръчка. 

2.1 Предмет на обществената поръчка:  

„Доставка на учебни материали за нуждите на  община Ихтиман в 

изпълнение на проект  „Интеграция на уязвими групи и подобряване 

достъпа до образование в община Ихтиман“. 

      2.2. Място за изпълнение на поръчката: гр. Ихтиман, ул. „Цар 

Освободител“ № 123. 

      2.3. Срок за изпълнение на поръчката: в срок до 5 (пет) календарни дни, 

считано от получаване на заявка от Възложителя. 

      2.4. Срок на валидност на офертата: 30 календарни дни, считано от 

подаване на офертата за участие.  

      2.5. Прогнозна стойност: 1 465.60 лв. /хиляда четиристотин шестдесет и 

пет лева и шестдесет стотинки/ без ДДС или 1 758.72 лв. /хиляда седемстотин 

петдесет и осем лева и седемдесет и две стотинки/ с ДДС. 

      2.6. Финансиране и начин на плащане: 

      2.6.1. Финансиране: Финансирането е по проект „Интеграция на уязвими 

групи и подобряване достъпа до образование в  община Ихтиман“, финансиран 

по Договор № BG05M9OP001-2.018-0018-C01  по Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси 2014-2020“ и № BG05M9OP001-2.018-0018-

2014BG05M2OP001-C01 по Оперативна програма „Наука и образование за 

интелигентен растеж”, съфинансирани от Европейския социален фонд на 

Европейския съюз . 

      2.6.2. Плащане: съгласно условията посочени в проекта на договор. 
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      2.7. Критерий за възлагане: Настоящата обществена поръчка се възлага 

въз основа на икономически най-изгодната оферта, определена въз основа на 

критерия най-ниска цена по смисъла на чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП. 

      3. Изисквания към Участниците. 

      По отношение на участника не трябва да са налице обстоятелствата 

предвидени в чл. 54, ал. 1 от ЗОП, а именно: 

      3.1.1. е осъден 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; 

      3.1.2. е осъден с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези 

по т. 1, в друга държава членка или трета страна; 

      3.1.3. 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 съгласно 

законодателството на държавата, в която участникът е установен, доказани с 

влязъл в сила акт на компетентен орган; 

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

        3.1.5. е установено, че: 

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с 

удостоверяване липсата на 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. 

        3.1.6. 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; 

        3.1.7. е налице конфликт на интереси по смисъла на § 2, т. 21 от ДР на ЗОП, 

който не може да бъде отстранен; 

        Участникът следва да удостовери липсата на обстоятелствата по чл. 

54, ал. 1 от ЗОП в Декларация – Образец № 2 

         3.2. Основанията по т. 3.1.1, т. 3.1.2 и т. 3.1.7 се отнасят и за: 

  Лицата, които представляват участника или кандидата и за членовете на 

неговите управителни и надзорни органи съгласно регистъра, в който е вписан 

участникът или кандидатът, ако има такъв, или документите, удостоверяващи 

apis://Base=NARH&DocCode=2003&ToPar=Art108а&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=2003&ToPar=Art159а&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=2003&ToPar=Art159г&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=2003&ToPar=Art172&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=2003&ToPar=Art192а&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=2003&ToPar=Art194&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=2003&ToPar=Art217&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=2003&ToPar=Art219&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=2003&ToPar=Art252&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=2003&ToPar=Art253&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=2003&ToPar=Art260&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=2003&ToPar=Art301&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=2003&ToPar=Art307&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=2003&ToPar=Art321&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=2003&ToPar=Art321а&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=2003&ToPar=Art352&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=2003&ToPar=Art353е&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=2023&ToPar=Art162_Al2_Pt1&Type=201/


 

 
 

Проект „Интеграция на уязвими групи и подобряване достъпа до образование в  община Ихтиман“, финансиран по Договор         

№ BG05M9OP001-2.018-0018-C01  по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 -2020“ и № BG05M9OP001-

2.018-0018-2014BG05M2OP001-C01 по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирани от 

Европейския социален фонд на Европейския съюз 

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.  

В случаите по т. 3.2, когато кандидатът или участникът, или юридическо лице 

в състава на негов контролен или управителен орган се представлява от физическо 

лице по пълномощие, основанията по т. 3.1.1, т. 3.1.2 и т. 3.1.7 се отнасят и за това 

физическо лице.        Лицето/лицата по чл. 54, ал.2 от ЗОП, конкретизирани в чл. 

40 от ППЗОП са както следва: 

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

Търговския закон; 

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 кандидата или участника съгласно законодателството на 

държавата, в която са установени. 

Когато участникът се представлява от повече от едно лице, декларацията за 

обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 6 се подписва от лицето, което може 

самостоятелно да го представлява. 

Когато за участник са налице основания по чл. 54, ал. 1 от ЗОП той има право 

да представи съобразно чл. 56 от ЗОП и чл. 45, ал. 2 от ППЗОП, съответните 

доказателства относно предприетите мерки за надеждност.  
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3.3. Други основания за отстраняване от участие: 

       Възложителят отстранява от участие в обществената поръчка всеки 

участник за когото е налице основание по чл. 107 от ЗОП. 

       Възложителят ще отстрани участника, за когото: 

       - са налице обстоятелства по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и 

финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните 

действителни собственици; /Декларация Образец № 5/  

       - са налице обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. /Декларация 

Образец № 6/ 

 

4. Критерии за подбор 

4.1 Изисквания относно годността /правоспособността/ за 

упражняване на професионална дейност – Възложителят не поставя 

изискване спрямо годността /правоспособността/ за упражняване на 

професионална дейност. 

       4.2. Изисквания относно икономическо и финансова състояние. 

           Възложителят не поставя изисквания относно икономическо и финансова 

състояние. 

4.3. Изисквания относно технически и професионални способности 

             През последните три години, считано от датата на подаване на офертите, 

участникът трябва да е изпълнил доставки, идентични или сходни с предмета 

на поръчката. 

       Под доставки, идентични или сходни с предмета на поръчката 

следва да се разбира: доставки на всякакви видове учебни материали. 
            При подаване на офертата участникът декларира обстоятелството в Декларация 

-  Образец № 9. 

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

         Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на поръчката, с 

посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват 

изпълнените доставки.  

5. Съдържание на офертата 

 Списък с представените документи – Образец № 1 

 Информация за участника – Образец № 2 

 При участници обединения (ако е приложимо) - документ, подписан от 

лицата в обединението, в който задължително се посочва 

представляващият и от който да е видно правното основание за създаване 

на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната 

обществена поръчка: 



 

 
 

Проект „Интеграция на уязвими групи и подобряване достъпа до образование в  община Ихтиман“, финансиран по Договор         

№ BG05M9OP001-2.018-0018-C01  по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 -2020“ и № BG05M9OP001-

2.018-0018-2014BG05M2OP001-C01 по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирани от 

Европейския социален фонд на Европейския съюз 

- правата и задълженията на участниците в обединението; 

- разпределението на отговорността между членовете на 

обединението; 

- дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.; 

 Декларация по чл. 54, ал.1от ЗОП – Образец № 3 

 Декларация за съгласие за участие на подизпълнител – Образец № 4 (ако 

е приложимо) 

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

финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикцията с 

преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните 

действителни собственици – Образец № 5 

 Декларация относно обстоятелствата по чл. 69 от ЗПКОНПИ – Образец 

№ 6 

 Декларация относно обстоятелствата по чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗМИП 

(представя се при подписване на договора от избрания за изпълнител) – 

Образец № 7 

 Декларация за съгласие за обработка на лични данни – Образец № 8 

 Декларация за доказване на съответствието с критериите за подбор – 

Образец     № 9 

 Техническо предложение – Образец № 10 

 Декларация по чл. 47, ал. 3 от ЗОП – Приложение № 11 

 Ценово предложение – Образец № 12  

6. Запечатване 

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: 
 

ДО  

ОБЩИНА ИХТИМАН  

Ул. „Цар Освободител“ №123,   

2050, гр. Ихтиман 

 

ОФЕРТА 

за 



 

 
 

Проект „Интеграция на уязвими групи и подобряване достъпа до образование в  община Ихтиман“, финансиран по Договор         

№ BG05M9OP001-2.018-0018-C01  по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 -2020“ и № BG05M9OP001-

2.018-0018-2014BG05M2OP001-C01 по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирани от 

Европейския социален фонд на Европейския съюз 

участие в обществена поръчка чрез покана до определени лица по реда на чл. 191, ал. 1, т. 3 

от ЗОП с предмет: „Доставка на учебни материали за нуждите на  община Ихтиман в 

изпълнение на проект  „Интеграция на уязвими групи и подобряване достъпа до 

образование в община Ихтиман“  

 

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

/име на Участника, вкл. и участниците в Обединението (когато е приложимо)/ 

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

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

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

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

  

 

7. Изисквания към изпълнение на поръчката, техническата 

спецификация. 

Приложение № 1 – Техническа спецификация 

 

Дата на изпращане на поканата – 07.02.2020 г. 

Лице за контакт: Цветелина Николова – Хаджийска, тел. 0884/ 57 27 59 

 

 

 

 

                                                           С УВАЖЕНИЕ:            П* 

                                       КАЛОЯН ИЛИЕВ 

                                       КМЕТ НА ОБЩИНА ИХТИМАН 
 

 

Изготвил:          П* 

Цв. Хаджийска 

Гл. специалист 

 

                        * Заличени данни на основание чл. 2 от ЗЗЛД. 

 

 

 


