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ІІІ. ОПИСАНИЕ НА  ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА 

3.1.Възложител.  
         Възложител на настоящата поръчка е Заместник директора на ДЛС Шерба, ТП на 

СИДП ДП, оправомощен със Заповед №01/03.01.2019г. на директора на ТП ДЛС 

Шерба във връзка със Заповед №549/21.12.2018г. на директора на СИДП ДП 

Шумен..Възложителят  открива процедура за възлагане  на поръчка чрез събиране на 

оферти с обява. Процедурата се открива на основание чл. 186 и 187 от ЗОП във връзка с 

чл. 20,  ал. 3 по реда на глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки. 

       Настоящата процедура се открива , съгласно Заповед №549/21.12.2018г . на директора 

на Североизточно държавно предприятие - гр.Шумен , изменена със Заповед 

№43/30.01.2019г. на директора на СИДП ДП Шумен. 

Възложителят предоставя пълен електронен достъп до документацията за участие на 

всички заинтересовани лица. Документацията за участие се публикува в профила на 

купувача на  интернет адреса, посочен в обявата за поръчката. 

В „Профил на купувача“ възложителят ще публикува и всички съобщения до 

участниците, както и разяснения по документацията за участие на адрес: 
https://wp.me/p82oGs-dgU .  

Обменът на информация по повод и във връзка с настоящата обществена поръчка, е в 

писмен вид и може да се извърши по пощата, по факс, по електронен път при условията и 

по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис или чрез комбинация 

от тези средства по избор на възложителя. 

         3.2. Предметът на настоящата обществена поръчка е „Доставка на един брой 

употребяван автомобил с висока проходимост (тип Джип) за нуждите  на  ТП ДЛС 

Шерба за 2019г. , съгласно техническа спецификация“ 

ІV. ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

       4.1.Пределна прогнозна стойност за изпълнение на поръчката – до 30 000 лв. 

(тридесет хиляди лева ) без вкл. ДДС. Тази стойност за доставка на автомобила се явява 

и максимално допустими за участниците. Предложения, които надвишават прогнозната 

стойност за доставка, няма да бъдат класирани и участниците ще бъдат отстранени от 

участие в процедурата. 

Предложената от участника цена задължително трябва да включва всички 

транспортни разходи до мястото, посочено за доставка, данъчни, митнически, екотакси и 

др., свързани с качественото изпълнение на поръчката в описаните параметри в 

техническата спецификация. В цената следва да са включени всички разходи, на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на доставката, като не само: разходите за придобиване, 

съответно прехвърляне на правото на собственост върху автомобила на Възложителя, за 

доставка на автомобила, за транспортиране на автомобила до мястото за доставка, за 

заплащане на продуктова такса (екотакса). 
           

         4.2.Начин на плащане: 

          Плащанията по договора ще се извършва в български лева по банков път, по банкова сметка 

посочена от  Изпълнителя, съгласно условията и в сроковете посочени в договора. Заплащането 

на доставката се извършва на база на документ, удостоверяващ приемането й  (приемо- 

предавателен протокол за доставка), подписан от оправомощени представители на 

Страните, както и срещу издадена фактура (когато е приложимо) , съдържаща данни за 

доставката, както и всички необходими законови реквизити. 
          Начинът на плащане е подробно разписан в приложения към настоящата документация 

проект на договор. Авансово плащане не се предвижда. 

 

V. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ.ИЗИСКВАНИЯ КЪМ 

ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

  5.1.Срок за изпълнение на обществената поръчка:  



  

 

Срокът за изпълнение на поръчката – 30 календарни дни, считано от датата на 

сключване на договора 

          5.2..Място на изпълнение на поръчката:  

- ТП ДЛС Шерба  ,  с.Старо Оряхово, обл.Варна, ул.Дунав №8. 

     5.3.Срок на валидност на предложението – 2 месеца, считано от крайната дата за 

депозиране на оферти. 

 

VІ. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ  

 

           6.1.Техническа спецификация на доставката: 

Минимални изисквания на Възложителя към техническите парамeтри, на които 

следва да отговаря употребяван автомобил (тип Джип) с висока проходимост: 

1.Технически данни 

1.1.Дата на производство – не по- рано от месец юни 1992 година 

1.2.Двигател - работен обем:  до 3000 см3 ;  бензинов 

1.3.Горивна система – пълна инжекция 

1.4.Скоростна кутия: 4 степенна автоматична 

1.5.Максимална мощност:  до 125 кW  вкл. 

1.6.Категория:  къса база, висока проходимост 

1.7.Гориво: Бензин 

1.8.Екологична норма: Евро 1 или еквивалент 

1.9.Разход на гориво-комбиниран: до 18,0 л/100км вкл. 

1.10. Просвет: до 220 мм. вкл 

1.11.Брой врати: 3 бр. 

1.12.Брой места: 5 бр. 

1.13..Четири двигателни колела (4х4) 

2.Особености 

2.1.Бързи и бавни скорости 

2.2. Автоматичен контрол на стабилността 

2.3.. Блокаж на диференциала 

2.4.Система за защита от пробуксуване 

2.5.Система за подпомагане на спирането 

2.6. Тип окачване отпред - пружина 

2.7. Тип окачване отзад - пружина 

2.8.ABS, предни дискови и задни барабанни спирачки 



  

 

2.9.Електрическо разпределяне на спирачното усилие 

2.10.Имобилайзер 

2.11.Аудио система 

2.12.Kлиматична система 

2.13.Сервоусилване на волана 

2.14.Централно заключване  

2.15. Електрически стъкла 

2.16.Електрически огледала 

2.17.Халогенни фарове  

2.18.Светлини за мъгла  

2.19.Цвят металик 

2.20.Алармена система 

2.21..Ролбари 

2.22.Кожен салон 

2.23.Подгряване на седалките 

2.24.Тип купе- с електрически люк 

2.25.Теглич 

 

ВАЖНО!!! 

      На основание чл.48, ал.1 и чл.49, ал.2 от ЗОП навсякъде , където в 

документацията се посочват стандарти , спецификации, технически одобрения или 

оценки или конкретен модел, източник или специфичен процес, или търговска 

марка, патент или производство, които характеризират продуктите, същите следва 

да се четат и разбират „или еквивалентни“ . Еквивалентността се доказва по реда на 

чл.50 и чл.52 от ЗОП. 

 

Към техническото предложение участникът трябва да приложи подробен 

снимков материал , от който да е видно състоянието на предлагания употребяван 

автомобил с висока проходимост. 

Разходите за придобиване, съответно прехвърляне на правото на собственост 

върху автомобила на Възложителя, за доставка на автомобила, за транспортиране на 

автомобила до мястото за доставка, за заплащане на продуктова такса (екотакса) са 

за сметка на Изпълнителя. 

Всички митнически такси, мита, акцизи и еко такси за автомобила следва да 

бъдат платени. 

Изпълнителят се задължава да достави и предаде на Възложителя автомобила, 

предмет на доставката, окомплектован, както следва: 

(i) оборудван с обезопасителен триъгълник, аптечка, пожарогасител и 

светлоотразителна жилетка (съгласно Закона за движение по пътищата); 

(ii) окомплектован, съгласно изискванията на производителя, с комплект ключове, 

резервна гума, комплект инструменти за смяна на гуми и др.; 

(iii) с извършен предпродажбен сервиз; 

(iv) зареден с всички необходими за експлоатацията му течности и материали; 

(v) с необходимите за регистрацията им документи, включително документи за платени 



  

 

данъци, мита, такси, фактури и приемо-предавателни протоколи; 

(vi) сертификати за съответствие, гаранционна и сервизна книжка, паспорти или други 

документи от производителя, съдържащ технически данни и характеристики; 

(vii) с инструкция за експлоатация на български език, както и документация, съдържаща 

препоръки за правилна експлоатация; 

(viii) други документи и аксесоари, изискващи се съгласно условията но поръчката и 

офертата на Изпълнителя. 

При доставката на автомобила , Изпълнителят предоставя на Възложителя надлежно 

оформена фактура – оригинал (когато е приложимо) , подписана от Изпълнителя за 

автомобила , който следва да бъде доставен, съдържаща основание- номер на договора, 

номер на шаси, модел, марка и кубатура на автомобила. 

 . 

        VІІ. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 

1. Общи изисквания: 

1. Общи изисквания: 

1.1.В процедурата за възлагане на обществена поръчка могат да участват български или 

чуждестранни физически или юридически лица или техни обединения, които отговарят на 

условията, посочени в ЗОП и обявените изисквания на възложителя в указанията за участие. 

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

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

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

1.4.Свързани лица по смисъла на параграф 2, т.45 от Допълнителните разпоредби на ЗОП 

не могат да бъдат самостоятелни участници във възлагането. 

1.5.Всеки участник в процедурата по възлагане на обществената поръчка има право да 

представи само една оферта. 

1.6.Във възлагането могат да участват и обединения, които не са юридически лица. 

1.7.Когато участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно 

юридическо лице, се представя учредителният акт, споразумение и/или друг приложим 

документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и 

следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка: 

 правата и задълженията на участниците в обединението; 

 разпределението на отговорността между членовете на обединението; 

 дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. 

1.8.Възложителят не поставя каквито и да е изисквания относно правната форма, под 

която обединението ще участва в процедурата за възлагане на поръчката. 

1.9.Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, Възложителят поставя 

следните изисквания: 

 да бъде определен и посочен партньор, който да представлява обединението за 

целите на настоящата обществена поръчка; 

 да е налице солидарна отговорност на участниците в обединението при 

изпълнение на поръчката. 

1.10.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. 

Възложителят отстранява от участие във възлагането участник, който е 

обединение от физически и/или юридически лица, когато за член на обединението е налице 

някое от посочените в чл.54, ал.1, т.1-5 и 7 от ЗОП основания за отстраняване. 

1.11.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.  



  

 

1.12.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.  

Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за 

изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя.  

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

връзка между тях.. 

 1.14.Посочените  от участника трети лица следва да отговарят на изискванията на 

поставените от Възложителя критерии за подбор, за  доказването на които участникът се 

позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване по 

чл.54,ал.1, т.1-5 и 7    от ЗОП. 

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

докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите 

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

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

основанията за отстраняване от процедурата. 

Възложителят изисква участникът да замени посоченото от него трето лице, ако то не 

отговаря на някое от горните условия.  

Възложителят изисква солидарна отговорност за изпълнението на поръчката от участника 

и третото лице. 

2.Изисквания относно лично състояние на участниците 

2.1.Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, за когото е налице някое 

от следните основания за отстраняване, посочени в чл.54, ал.1, т.1-5 и т.7 от ЗОП, а именно: 

         -е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл.108а, 

чл.159а - 159г, чл.172, чл.192а, чл.194 - 217, чл.219 - 252, чл.253 - 260, чл.301 - 307, чл.321, 

321а и чл.352 - 353е от Наказателния кодекс;  

         -е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, 

аналогично на тези, посочени по-горе, в друга държава -членка или трета страна;  

         -има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл.162, 

ал.2, т.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или 

към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, 

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

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

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

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

          -е установено, че  

          1.е  представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на 

основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

          2.не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на 

основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор ( ако са поставени 

такива); 

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

Лицата, които декларират липсата на обстоятелства по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от 

ЗОП са: лицата, които представляват участника;лицата, които са членове на управителни 

и надзорни органи на участника и други лица, които имат правомощия да упражняват 

контрол при вземанетона решения и да влияят пряко върху дейността на предприятието 

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

управителните или надзорнит съвет. 

2.2.Участник, за когото са налице основания по чл.54, ал.1 от ЗОП, има право да представи 

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

наличието на съответното основание за отстраняване, в съответствие с чл. 56 от ЗОП. За тази 

цел участникът може да докаже че: 



  

 

 е погасил задълженията си по чл.54, ал.1, т.3 от ЗОП, включително начислените 

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

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

настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение;  

 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. 

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

на труда 

В случай, че участник  е предприел мерки за доказване на надеждност по чл. 56, ал.1, 

т.1-3 от ЗОП  тези мерки се описват в свободен текст от участника и в офертата се 

прилагат документи  в подкрепа на същите, описани в чл.58 от ЗОП. Мотивите за приемане 

или отхвърляне на предприетите от участника мерки и представените доказателства се 

посочват в протокола от работа на комисията. 

2.3.Други основания за отстраняване 

Възложителят отстранява от процедурата: 

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

друго условие, посочено в техническата спецификация и документацията; 

 Участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително 

обявените условия,  посочени в техническата спецификация и документацията; 

 Участник, който е предложил цена по-висока от обявената прогнозна стойност от 

Възложителя. 

 

2.4. Основания за отстраняване, свързани с националното законодателство 

Съгласно ЗОП , национални основания за отстраняване са: 

       -осъждания за престъпления по чл.194- 208, чл.213а-217, чл.219-252 и чл.254а-255а и 

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

                -наличие на свързаност по смисъла на пар.2, т.44 от ДР на ЗОП между 

кандидати/участници в конкретната процедура (чл.107, т.4 от ЗОП) 

        -наличие на обстоятелствата по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите 

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

контролираните от тях лица и техните действителни собственици; 

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

на незаконно придобито имущество. 

 

 Участникът декларира посочените обстоятелства като  попълва Декларациr по образец. 

 

4.Критерий за подбор  

4.1.Годност за упражняване на професионална дейност : не се изисква 

4.2.Възложителят не поставя изисквания за икономически и финансово състояние. 

4.3.Възложителят не поставя изисквания за технически и професионални 

способности на участниците:  

 

VІІІ. КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ 

 

Съгласно чл.70, ал.2 от Закона за обществените поръчки , обществената поръчка се 

възлага въз основа на икономически най- изгодна оферта, определена въз основа на следния 

критерий за възлагане „оптимално съотношение качество/цена“, при следните показатели: 

 

П 1(показател 1): Срок на доставка-СД 

 

Забележка : Максималния срок за доставка предложен от участника не може да бъде 

повече от 30 (тридесет) календарни дни , считано от датата на подписване на договора. 

 

Оценката се изчислява по формулата: 



  

 

 

СД=  СД min   х 30 , където 

          СДпр 

 

-СД е оценката на даденото предложение (точки) 

-СД min   е минималния предложен срок  за доставка (кал.дни) 

-СДпр е срокът за доставка на даденото предложение (кал.дни) 

-30 е тежест на показателя 

 

П 2(показател 2): Цена-Ц 

 

Оценката се изчислява по формулата: 

 

Ц=  Ц min   х 70 , където 

          Цпр 

 

-Ц е оценката на даденото предложение (точки) 

- Ц min   е най- ниското ценово предложение от всички допуснати участници  ( лева) 

- Цпр  е цената на даденото предложение от оценявания участник (лева) 

--70 е тежест на показателя 

 

КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА-  формира се по следния начин: 

КО= П1 +П2 

 

Максимален брой точки: 100 точки 

 

Забележка:  

Получените след изчислението точки се закръгляват до втория знак след 

десетичната запетая. 

            Предлаганата цена е в лева без ДДС за автомобилa. 

            Предлаганият срок за доставка е в дни и трябва да бъде цяло число. 

 

Крайното класиране на участниците се извършва по броя на точките от 

комплексната оценка, получени за всеки участник. На първо място се класира 

участникът , получил най- висока комплексна оценка. 

          

ІХ УКАЗАНИЯ  ЗА  ПОДГОТОВКА  НА  ОФЕРТАТА 

1.Изисквания към офертата 

1.1. Всеки участник в процедурата може да представи само една оферта  

1.2.Не се допуска представяне на варианти. 

1.3.Офертата  следва да  отговаря на изискванията на настоящите указания и да бъде 

подготвена съгласно приложените образци. 

1.4.Офертата се представя в писмена форма  на хартиен носител. 

1.5.Офертата се подписва от представляващия участника или от надлежно 

упълномощено/и – със заверено пълномощно – лице/лица, като към офертата се прилага 

оригинал на пълномощното от представляващия дружеството. 

1.6.Всички документи, свързани с офертата, трябва да бъдат на български език. Ако 

участникът представя документи на чужд език, същите следва да бъдат придружени с превод 

на български език.  

1.7.Всички документи, за които не са представени оригинали, трябва да са заверени 

(когато са фотокопия) с гриф „Вярно с оригинала” и подпис на лицето, представляващо 

участника и печат. 

1.8.Възложителят си запазва правото в случай на съмнение във верността или в 

автентичността на представени копия от документи да поиска от участника нотариално 

заверени копия на оригиналите. 



  

 

1.9.Всички разходи по подготовката и представянето на офертата са за сметка на 

участниците. Възложителят не носи отговорност за извършените от участника разходи по 

подготовка на офертата, в случай че участникът не бъде класиран или в случай на 

прекратяване на процедурата. 

1.10.Подаването на офертата задължава участниците да приемат напълно всички 

изисквания и условия, посочени в тази документация при спазване на ЗОП и другите 

нормативни актове, свързани с изпълнението на предмета на поръчката. Поставянето на 

различни от тези условия и изискванията в документацията  от страна на участника може да 

доведе до отстраняването му. 

 

2. Съдържание на офертата 

           2.1. Офертата се представя 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 опаковката се записва „ Оферта за 

възлагане на обществена поръчка чрез публикуване на обява с предмет: е „Доставка на един 
брой употребяван автомобил с висока проходимост (тип Джип) за нуждите  на  ТП ДЛС Шерба за 
2019г. , съгласно техническа спецификация“ 

        

 2.2. Върху опаковката с офертата се посочва:  

 Наименование на участника; 

 Наименование на поръчката за която се подават документите ; 

 Адрес за кореспонденция и  електронен адрес, по възможност и факс; 

 

2.3. Към офертата участникът следва да представи следните документи: 

                -Оферта- заявление за участие , съдържаща административни данни за 

участника - Образец №1, приложение към документацията 

                -Предложение за изпълнение на поръчката  в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на възложителя- по Образец №2, приложение към 

документацията ; 
         Техническото предложение съдържа: 

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

представител на участника;  

 Б) предложение за изпълнение на поръчката, в съответствие с техническите спецификации 

и изискванията на възложителя .  

В) Декларация за конфиденциалност по чл.102, ал.1 от ЗОП– по образец №5. Съгласно 

чл.102, ал.1 от ЗОП, участниците могат да посочат в офертите си информация, която считат за 

конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна. В тези случаи съответната 

информацията не се разкрива от възложителя. Участниците следва да имат предвид, че не могат 

да се позовават на конфиденциалност по отношение на предложенията от офертите им, които 

подлежат на оценка. 

  Г) Декларация в предложението за изпълнение на поръчката 

- за съгласие с клаузите на приложения проект на договор; 

- за срока на валидност на офертата; 

- че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване 

на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд; 

Към техническото предложение участникът трябва да приложи подробен 

снимков материал , от който да е видно състоянието на предлагания употребяван 

автомобил с висока проходимост. 

Всички митнически такси, мита, акцизи и еко такси за автомобила следва да 

бъдат платени. 

 

                -Декларация по чл 97, ал.5 от ППЗОП за липса на обстоятелствата по чл.54, 

ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП - Образец №3, приложение към документацията; 

                -Декларация по чл.97, ал.5 от ППЗОП за липса на обстоятелствата по чл.54, 

ал.1, т.3 - 5 от ЗОП - Образец №4, приложение към документацията; 

                -Декларация за конфиденциалност по чл.102, ал.1 от ЗОП - Образец №5, 

приложение към документацията; 



  

 

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

Образец №6, приложение към документацията; 

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

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

контролираните от тях лица и техните действителни собственици- Образец №7, 

приложение към документацията; 

                 -Декларация за съгласие от подизпълнител/ите/трети лица (ако се ползват 

такива) -  Образец №8, приложение към документацията; 

                  -Декларация за обстоятелствата по чл.69 от Закона за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество по образец №9 

                   -Ценово предложение - по образец №11 приложение към документацията,  

          Във връзка с прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679, относно защитата на 

физическите лица във връзка с обработване на личните им данни и относно 

свободното движение на такива данни, кандидатите  следва да представят като част 

от офертата си Декларация за съгласие за обработване на лични данни  - по образец 

№10 

 
         -Когато е приложимо се представят и документи за доказване на предприетите мерки за 

надеждност; 

          -Когато е приложимо се представя и копие от документ (учредителния акт, споразумение 

и/или друг приложим документ), от който да е видно правното основание за създаване на 

обединението (когато участникът е обединение, което не е юридическо лице).  

 

3. Подаване на офертите 

Офертите се подават в срока, посочен в обявата за събиране на оферти. 

При приемане на офертите върху  опаковката се отбелязват поредния номер, 

дата и час на получаване, като тези данни се записват във входящ регистър, за което на 

приносителя се издава документ. 

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

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

 

4. Валидност на офертите 

                   Участниците са обвързани с условията на представените оферти за период от 2 

два месеца, считано от крайният срок за депозиране на оферти, съгласно обявата. 

 

5. Комуникация между Възложителя и участниците 

5.1. Възложителят предоставя пълен и неограничен достъп по електронен път 

до документацията за участие в настоящата процедура като я публикува в интернет в своя 

Профил на купувача в електронната преписка на конкретната обществена поръчка, 

посочен в обявата за събиране на оферти.  

5.2. Разясненията по документацията за участие в процедурата (ако има такива) 

се публикуват само на Профила на купувача на възложителя, посочен по-горе в 

електронната преписка на конкретната процедура.  

5.3. Само лица, които са направили писмено искане за разяснение по 

документацията и са посочили електронен адрес, получават дадените разяснения (ако има 

такива) и по електронна поща в деня на публикуването им в профила на купувача на 

възложителя.  

5.4. Комуникацията между възложителя и участниците в настоящата 

процедура се извършва в писмен вид. Обменът на информация между възложителя и 

участника може да се извършва по един от следните начини: 

а) лично – срещу подпис; 

б) по пощата –  чрез препоръчано писмо с обратна разписка, изпратено на 

посочения от участника адрес; 

в) чрез куриерска служба; 

г) по факс; 



  

 

д) по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния 

документ и електронния подпис;  

е) чрез комбинация от тези средства. 

 

Х.РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

1. Разглеждането и оценката на офертите,  както и класирането на участниците се 

извършва от специално назначена от Възложителя комисия по реда на чл.97 от ППЗОП. 

2. Комисията разглежда представените оферти по реда на чл.97, ал.3 от ППЗОП. 

3. Комисията съставя протокол за разглеждането, оценката на офертите  и 

класирането на участниците, който се представя на Възложителя за утвърждаване, след което 

в един и същи ден се изпраща на участниците и се публикува в профила на купувач 

4. Класирането се извършва съгласно определената методика за оценка 
 

ХІ. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР.  

1.Възложителят уведомява писмено участниците за резултатите от разглеждането, 

оценяването и класиране на офертите като им изпраща утвърдения от него протокол от 

работа на комисията.  

2.Договорът за обществена поръчка се сключва с участника, класиран на първо място и 

определен за изпълнител на обществената поръчка. 

3.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. 

4.Договорът за обществена поръчка се сключва с участника, определен за изпълнител, 

като преди подписването се представят:  

- свидетелство за съдимост на представляващия по регистрация участник; 

- удостоверения за липса на публични задължения, издадени от : 

органите по приходите  

от общината по седалището на възложителя и на участника  
- регистрация по БУЛСТАТ, когато участникът е обединение, което не е юридическо 

лице; 

-гаранция за изпълнение на договора в размер на 3% 

 

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

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

документи, издадени от компетентен орган съгласно законодателството на държавата, където 

е установен. В случаите, в които в съответната държава не се издават документи за 

посочените обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация има 

правно значение за съответната държава. 

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

обществена поръчка не започва преди да бъде представен сключен договор за 

подизпълнение.   

6.Сключването на договор за подизпълнение не освобождава изпълнителя от 

отговорността му за изпълнение на договора за обществена поръчка. 

7.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.  

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

обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са 

изпълнени едновременно следните условия: 

- за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване от процедурата;  

- новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял 

предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които 

ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности.  



  

 

8.Договор се сключва в съответствие с предложения проект на договор, допълнен с 

предложенията в офертата  на участника, определен за изпълнител. 
 

 

 ХІІ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГООВР 

 

1.Условия, размер и начин ан плащане на гаранциятаза изпълнение 

 

Гаранцията за изпълнение е в размер на 3 % (три процента) от стойността на договора за 

изпълнение на обществена поръчка без включен ДДС. 

Гаранцията за изпълнение  може да се внесе по банков път по посочената по- долу банкова 

сметка на Възложителя или да се представи  под формата на безусловна и неотменима банкова 

гаранция или под формата на застраховка , която обезпечава изпълнението чрез покритие на 

отговорността на Изпълнителя. 

Гаранцията за изпълнение на договора при необходимост се удължава според 

изискванията на Възложителя. 

Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение. 

 

Участникът определен за изпълнител на настоящата обществена поръчка представя 

банкова гаранция или застраховката или платежния документ за внесена по банков път гаранция за 

изпълнение към момента на сключване на договора за възлагане на обществена поръчка. 

 Когато участникът избере да внесе гаранцията за изпълнение по банков път , това следва 

да стане по банкова сметка на тп длс Шерба, както следва: 

 

IBAN:BG15 CECB 9790 10E8 485700, BIC: CECBBGSF, при банка: „ЦКБ”АД 
 

В случай, че участникът избран  за Изпълнител представи банкова гаранция , то същата 

следва да бъде безусловна и неотменима , със срок на валидност най- малко 30 календарни дни след 

изтичане на крайният срок на действие на договора за изпълнение. Възложителят при необходимост 

, може да поиска от Изпълнителя да удължи банковата си гаранция за изпълнение на поръчката. 

Когато участникът избере гаранцията за изпълнение на договора да бъде под формата на 

застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на Изпълнителя , той 

трябва: 

-да представи валидна застрахователна полица , която покрива единствено рискове, 

свързани с изпълнението на договора и не може да бъде използвана за обезпечаване на отговорността 

на Изпълнителя по друг договор; 

-зстраховката трябва да е безусловна и неотменима , да е за конкретния договор за 

обществена поръчка и в полза на конкретния Възложител със срок на валидност- 30 календарни дни 

след изтичане на крайният срок на действие на договора за изпълнение. 

-Застрахователната премия да е платена еднократно при сключване на застраховката. Не 

се допуска разсрочване. 

 

Участникът определен за изпълнител на обществена поръчка представя оригина лна 

банковата гаранция или застраховката или оригинал на платежния документ за внесената по банков 

път гаранция за изпълнение на договора преди подписването на самия договор. Гаранцията за 

изпълнение преведена по банков път, следва да е постъпила реално в банковата сметка на 

Възложителя не по- късно от датата на сключване на договора за обществената поръчка. 

Гаранцията за изпълнение , под формата на парична сума или под формата на банкова 

гаранция , може да се представи от името на Изпълнителя за сметка на трето лице- гарант. 

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

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

гаранцията или титуляр на застраховката. 

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се 

уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка.  

 

 

ХІІІ ДРУГИ УКАЗАНИЯ 

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

въпроси, които не са разгледани в настоящите указания, се прилагат ЗОП и ППЗОП,  обявата и 

документацията за участие в процедурата. 



  

 

 

ХІV. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР по приложен към документацията образец 

 

ХV. ПРИЛОЖЕНИЯ.ОБРАЗЦИ 

Образец №1 – Оферта, съдържаща административни данни за участника; 

Образец №2 - Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на възложителя; 

Образец №3 -  Декларация по чл.97, ал.5 от ППЗОП за липса на обстоятелствата по 

чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП; 

Образец №4 - Декларация по чл.97, ал.5 от ППЗОП за липса на обстоятелствата по 

чл.54, ал.1, т.3 - 5 от ЗОП; 

Образец №5 - Декларация за конфиденциалност по чл.102, ал.1 от ЗОП; 

Образец №6 - Декларация по чл.107, т.4 ЗОП за липса на свързаност с друг 

участник; 

Образец №7 - Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансовите 

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

контролираните от тях лица и техните действителни собственици; 

Образец №8 - Декларация за съгласие от подизпълнител/ите/трети лица (ако се 

ползват такива); 

Образец №9- Декларация за обстоятелствата по чл.69 от Закона за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество 

Образец №10- Декларация за съгласие за обработване на лични данни   
Образец №11 - Ценово предложение  

 

 
 

 

 

 


