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РАЗДЕЛ I. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА 

1. Участник в процедура за възлагане на обществена поръчка може да бъде всяко 
българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и 
всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителство, доставки или услуги 
съгласно законодателството на държавата, в която то е установено. 

2. За участие в процедурата участникът подготвя и представя оферта, която трябва да 
съответства напълно на условията, съдържащи се в обявлението и в документацията за 
обществената поръчка.  

3. Участниците – юридически лица в процедурата се представляват от законните си 
представители или от лица, специално упълномощени за участие в процедурата, което се 
доказва с изрично пълномощно. 

4. Участниците – обединения следва да определят партньор, който да представлява 
обединението за целите на обществената поръчка и да уговорят солидарна отговорност, 
когато такава не е предвидена съгласно приложимото законодателство. 

5. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, следва да 
представи копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на 
обединението, както и следната информация:  

а/ правата и задълженията на участниците в обединението;  

б/ разпределението на отговорността между членовете на обединението;  

в / дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. 

6. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на 
друг участник, не може да подава самостоятелно заявление за участие или оферта. 

7. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо 
лице може да участва само в едно обединение. 

8. Свързани лица по смисъла на § 2, т. 45 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) 

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

9. Не може да участва в обществената поръчка дружество, което е регистрирано в 
юрисдикция с преференциален данъчен режим, или което е контролирано от лице, 
регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, освен ако са налице 
изключенията по 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. 

10. 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. 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. 

11. Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от 
правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и 
финансовото състояние, техническите способности и професионалната компетентност. 
Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, 
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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. 

Наличието или липсата на обстоятелства по т. 8 и 9 се декларират като 

участникът попълва раздел Г, Част III „Други основания за изключване, които може да 

бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или 

възложителя на държава членка“ на Единен европейски документ за обществени 

поръчки (ЕЕДОП). 

 

РАЗДЕЛ ІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 

А. ЛИЧНО СЪСТОЯНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ. 

12. Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена 
поръчка участник, когато: 

12.1.  е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по 
чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 

307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс; 

12.2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, 
аналогично на тези по т. 12.1. в друга държава членка или трета страна; 

12.3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на 
чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към 

държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични 
задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на 
държавата, в която участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване 
или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила.  

Посоченото изискване не се прилага, когато: 

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

- размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е не 
повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова 
година. 

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

12.5. 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; 

12.6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, 
нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, 
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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; 

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

13. Основанията по т. 12.1., 12.2 и 12.7 се отнасят за лицата, които представляват 
участника, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат 
правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи. 

Наличието или липсата на посочените в раздел А. ЛИЧНО СЪСТОЯНИЕ НА 

УЧАСТНИЦИТЕ основания за отстраняване се декларират като участникът попълва 

съответните раздели на част ІІІ – „Основание за изключване” на ЕЕДОП. 

14. Основания за отстраняване по Закона за икономическите и финансовите 
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС). 

 На основание чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, дружества, регистрирани в 
юрисдикции с преференциален данъчен режим, и контролираните от тях лица не могат пряко 
и/или косвено да участват в процедурата, включително и чрез гражданско 
дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с 
преференциален данъчен режим.  

 При подаване на оферта това обстоятелство се декларира чрез попълване в ЕЕДОП на 
част III, раздел Г. Специфични национални основания за изключване. 

15. Основания за отстраняване по Закона за противодействие на корупцията и за 
отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ). 

 На основание чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 
незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ), лице, заемало висша публична длъжност, 
което в последната една година от изпълнението на правомощията или задълженията си по 
служба е участвало в провеждането на процедури за обществени поръчки или в процедури, 
свързани с предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или 
предоставени от Европейския съюз на българската държава, няма право в продължение на 
една година от освобождаването си от длъжност да участва или да представлява физическо 
или юридическо лице в такива процедури пред институцията, в която е заемало длъжността, 
или пред контролирано от нея юридическо лице.  

 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 е станало съдружник, притежава дялове или е управител или член на орган на 
управление или контрол след освобождаването му от длъжност. 

 При подаване на оферта това обстоятелство се декларира чрез попълване в ЕЕДОП на 
част III, раздел Г. Специфични национални основания за изключване. 

16. Основанията за отстраняване се прилагат съобразно чл. 57 от ЗОП. 

17. Доказването липсата на основанията за отстраняване се извършва по реда на чл. 
58 от ЗОП. 
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18. Документите, чрез които се доказва липсата на основания за отстраняване на 
участника (представят се преди подписване на Договора), са: 

- свидетелство за съдимост; 

 - удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по 
седалището на Възложителя и на участника; 

 - удостоверение от органите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“. 

19. Освен на основанията, посочени по-горе, Възложителят отстранява от участие: 

а/ участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни 
друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в документацията; 

б/ участник, който е представил оферта, която не отговаря на: 

• предварително обявените условия на поръчката; 

• правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и 
трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на 
международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 

10 към чл. 115 ЗОП; 

в/ участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 ЗОП или чиято 
оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5 ЗОП; 

г/ участници, които са свързани лица. 

Уточнение: Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 ЗОП има право 
да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, 
въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. За тази цел участникът може 
да докаже, че:  

 1. е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3 ЗОП, включително начислените 
лихви и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени; 

 2. е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди, 
настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение; 

 3. е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал на 
компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически, организационни и 
кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или нарушения. 

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

 Възложителят преценява предприетите от участника мерки, като отчита тежестта и 
конкретните обстоятелства, свързани с престъплението или нарушението. 

 В случай, че предприетите от участника мерки са достатъчни, за да се гарантира 
неговата надеждност, възложителят не го отстранява от процедурата. 

 Участниците са длъжни да уведомят писмено Възложителя в 3-дневен срок от 
настъпване на обстоятелство по чл. 54, ал. 1, чл. 101, ал. 11 ЗОП. 
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Б. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР. 

20. Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност.  

Участниците трябва да притежават регистрация в Централния професионален 
регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в Република България, съгласно 
чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите (ЗКС), за изпълнение на строежи на втора 

група, четвърта категория,  или да притежават еквивалентна такава регистрация в 
професионален, или търговски регистър в държавата, в която са установени, за участниците 
– чуждестранни лица. 

 

При подаване на оферта, съответствието с изискването се декларира в еЕЕДОП (Част 

IV„Критерии за подбор”, Раздел А „Годност“, т. Вписване в съответния професионален 

регистър).  

ДОКАЗВАНЕ: В случаите по чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП изискването се доказва с 
представяне на заверено копие на Удостоверение за вписване в ЦПРС към Строителната 
камара за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на поръчката 
(за повече информация: http://register.ksb.bg/).  

В случай, че участникът е чуждестранно лице той може да представи валиден 
еквивалентен документ или декларация, или удостоверение, издадени от компетентен орган 
на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението 
за Европейското икономическо пространство, доказващи вписването на участника в 
съответен регистър на тази държава. 

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия 
за подбор се доказва от всяко от лицата, включени в обединението, които ще изпълняват 
строителните дейности, съобразно разпределението на участието на лицата при 
изпълнението на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединение.  

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители изискването се доказва за 
тези подизпълнители, които съобразно вида и дела от поръчката, които са им възложени, ще 
изпълняват строителни работи. 

21. Минимални изисквания към икономическото и финансовото състояние. 

2.1. Участниците трябва да имат сключена валидна застраховка „Професионална 
отговорност на участниците в строителството” по чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната 
застрахователна сума на вида строеж, съгласно нормативните изисквания или еквивалентна 
застраховка – за чуждестранни участници с минимален праг на застрахователната сума, 
съответстващ на групата и категорията строеж, предмет на поръчката. 

При подаване на оферта, съответствието с изискването се декларира в еЕЕДОП (Част 
IV „Критерии за подбор”, раздел Б „Икономическо и финансово състояние“, т. 
Застрахователна полица за риска „Професионална отговорност“). 

ДОКАЗВАНЕ: В случаите по чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП изискването се доказва с 
представянето на документи по чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП – доказателства за наличие на 
застраховка „Професионална отговорност“ или съответен валиден еквивалентен документ за 
чуждестранните лица, в случай, че същите не са достъпни чрез пряк и безплатен достъп до 
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съответната национална база данни. Когато по основателна причина участникът не е в 
състояние да представи горепосочените документи, той може да докаже своето 
икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който 
възложителят приеме за подходящ. 

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с 
критериите за подбор посочени по горе се доказва от участник в обединението, а не от всяко 
от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на 
сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно 
изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на 
участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на 
обединението. 

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. 

Изискването за наличие на застраховка „Професионална отговорност в 
строителството“ произтича от разпоредбата на чл. 171 от Закона за устройство на 
територията. Възможността за включване на такъв критерий за подбор е изрично предвидена 
и в чл. 61, ал. 1, т. 2 от ЗОП. Застраховката осигурява покритие за професионалната 
отговорност на участник в строителството, в настоящия случай – строителя, за цялостно 
изпълнение на строителството или на отделни видове строителни и монтажни работи; 
Посочените участници в строителството са задължени по силата на закона да застраховат 
професионалната си отговорност за вреди, причинени на други участници в строителството 
и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по 
повод изпълнение на задълженията им. 

 

22. Минимални изисквания към техническите и професионални способности. 

1. През последните 5 (пет) години от датата на подаване на офертата, участникът 
трябва да е изпълнил строителство идентично или сходно с предмета на поръчката. 
*За строителство сходно с предмета на поръчката се приемат строителни дейности, 

свързани с изграждането на нови и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или основен 

или текущ ремонт на улици или пътища. 

При подаване на оферта, съответствието с изискването се декларира в еЕЕДОП (Част 

IV „Критерии за подбор”, Раздел В „Технически и професионални способности“, т. За 

поръчки за строителство: извършени строителни дейности от конкретния вид).  

 

ДОКАЗВАНЕ: В случаите по чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, изискването се доказва със 
списък на строителството, което е идентично или сходно с предмета на обществената 
поръчка, придружен с удостоверения 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. 
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При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия 
за подбор се доказва от обединението участник като цяло. 
Възможността за включване на такъв критерий за подбор е изрично предвидена и в чл. 63, 

ал. 1, т. 1, б. „а“ от ЗОП. 

Изискването за придобит опит в изпълнението на подобни строително-монтажни 
работи, има за цел да гарантира на възложителя, че всеки един от участниците, допуснат до 
оценка, има техническите познания и практически умения да изпълни качествено и в срок 
предмета на поръчката. 

2. Участниците в процедурата следва да разполагат с ръководен състав с определена 
професионална компетентност за изпълнението на предмета на поръчката, включващ най-
малко: 

2.1. Ръководител строителен обект — правоспособно лице, с квалификация 
"строителен инженер" или еквивалентна по специалността „Пътно строителство” или 
еквивалентна, с реализиран професионален опит като ръководител строителство на минимум 

един обект сходен с предмета на поръчката. 
2.2. Технически ръководител на обекта – правоспособно лице, притежаващ степен на 

образование, отговарящо на изискванията на чл. 163а, ал. 2 от ЗУТ или еквивалентна, с 
реализиран професионален опит като технически ръководител при изпълнение на поне обект 
сходен с предмета на поръчката. 

2.3. Координатор по здравословни и безопасни условия на труд – лице с 
квалификация, професионален опит и компетентност в областта на строителството, съгласно 
изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд /ЗЗБУТ/ и Наредба № 

2/22.03.2004 г. за минималните изисквания за ЗБУТ, който да притежава необходимия 
валиден сертификат или друг еквивалентен документ за упражняване на позицията 
„координатор по ЗБУТ“ или еквивалентна. 

2.4. Специалист по контрол на качеството – правоспособно лице, с професионaлен 
опит и квалификация в областта на строителството, минимална образователно-
квалификационна степен „бакалавър" или еквивалент по строителна специалност, който да 
притежава удостоверение за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение 
на строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със 
съществените изисквания за безопасност или еквивалентен документ. 

 

*Под обект сходен с предмета на поръчката се приемат строителни дейности, свързани с 

изграждането на нови и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или основен или текущ 

ремонт на улици или пътища. 

При подаване на оферта, съответствието с изискванията по т. 2. се декларира в 
еЕЕДОП (Част IV „Критерии за подбор”, Раздел В „Технически и професионални 

способности“, т. За поръчки за строителство: Технически лица или органи, които ще 
извършат строителството), като посочи специалистите, които ще изпълняват обществената 
поръчка в това число: 

• Специалист/експерт (трите имена и позиция (длъжност), която ще заема 

лицето при изпълнение на обществената поръчка) 

• Образование (степен, специалност, година на дипломиране, № на диплома, 

учебно заведение) 

• Професионална квалификация (направление, година на придобиване, № на 

издадения документ, издател) 
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• Професионален опит (месторабота, период, длъжност, основни функции) 

 

ДОКАЗВАНЕ: В случаите по чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП изискването се доказва с 
представяне на списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на 
ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена 
професионалната компетентност на лицата. 

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия 
за подбор се доказва от обединението участник като цяло. 

Цитираните изисквания към ключовите експерти от екипа, са заложени в изпълнение 
на разпоредбата на чл. 63, ал. 1, т. 5 от ЗОП, съгласно която, възложителят може да изиска 
участниците да разполагат с персонал и/или ръководен състав с необходимата 
професионална компетентност за изпълнението на предмета на поръчката. Конкретните 
изисквания за най-важните експерти – лицата, които ще осъществяват техническото 
ръководство и контрол на строежа, са напълно съобразени с вида, характера и сложността на 
обекта и по никакъв начин не ограничават конкуренцията или участието на потенциални 
участници в процедурата. 

 

* При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с 
горепосочените критерии за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от 
лицата, включени в него, с изключение на съответната регистрация или друго условие, 
необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или 
административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение 
на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. 

** В случай, че участникът ще ползва подизпълнител/и, същият следва да посочи в 
офертата си подизпълнителя/ите и дела от поръчката, който ще му/им възложи. В този 
случай той трябва да представи доказателство за поетите от подизпълнителя/ите задължения. 
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. 

*** Участниците в процедурата могат да се позоват на капацитета на трети лица, 
независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с 
техническите способности. 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. 

Изискването за прилагането на системи за управление на качеството и системи за 
опазване на околната среда, има за цел да гарантира на възложителя, че всеки един от 
участниците, допуснат до оценка, има въведени системи за контрол гарантиращи 
изпълнението предмета на поръчката качествено в срок и при опазване на околната среда.  
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23. 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. 

24. Възложителят може да не приеме представено доказателство за технически и 
професионални способности, когато то произтича от лице, което има интерес, който може да 
води до облага по смисъла на чл. 2, ал. 3 от Закона за предотвратяване и установяване на 
конфликт на интереси. 

25. Преди сключването на договор за обществена поръчка, възложителят изисква 
от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи 
липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с 
поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и 
третите лица, ако има такива. 

 

РАЗДЕЛ ІІІ.  ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ. ПРАВИЛА ЗА ПРЕДАВАНЕ НА 

ИНФОРМАЦИЯ 

26. Комуникацията и действията на Възложителя и на участниците, свързани с 
настоящата процедура, са в писмен вид и на български език. Обменът на информация между 
Възложителя и заинтересованите лица/участници се извършва с електронни средства за 
комуникация. Когато не се използват електронни средства за комуникация обменът на 
информация се осъществява чрез пощенска или друга подходяща куриерска услуга или 
комбинация от тях и електронни средства.  

27. Възложителят изпраща на участниците решенията по процедурата в тридневен 
срок от издаването им. В решенията се посочва връзка към електронната преписка в профила 
на купувача, където са публикувани протоколите на комисията. Решенията се изпращат: 

25.1. на адрес, посочен от участника: 

а) на електронна поща, като съобщението, с което се изпращат, се подписва с 
електронен подпис, или 

б) чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна 
разписка; 

25.2.  по факс; 

26. Избраният от възложителя начин трябва да позволява удостоверяване на датата на 
получаване на решението. 

27. Когато решението не е получено от участника по някой от начините, посочени в т. 
25.1 и 25.2, възложителят публикува съобщение до него в профила на купувача. Решението 
се смята за връчено от датата на публикуване на съобщението. 

28. При подаване на офертата си участниците могат да посочат информация, която се 
счита за конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна. Когато участниците са 
се позовали на конфиденциалност, съответната информация не се разкрива от възложителя. 
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Участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на предложенията 
от офертите им, които подлежат на оценка. 

29. Възложителят може, по реда и в сроковете по чл. 100 от ЗОП, еднократно да 
направи промени в обявлението и/или документацията на обществената поръчка по 
собствена инициатива или по искане на заинтересовано лице. 

 

РАЗДЕЛ ІV. ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА. ФИНАНСИРАНЕ И 

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

30. Прогнозната стойност, която е и максималния финансов ресурс за изпълнение 
на настоящата обществена поръчка е 516 666,66 лева (петстотин и шестнадесет хиляди 

шестотин шестдесет и шест лева и 66 стотинки) без ДДС, както следва: 

Участник, чието ценово предложение надвишава финансовия ресурс за 

изпълнение на настоящата обществена поръчка като ще бъде отстранен от участие!  

31. Настоящата обществена поръчка се финансира със средства от централния 
бюджет съгласно Постановление на МС № 315/19.12.2018. 

32. Всички плащания по договора за възлагане на обществената поръчка се 
извършват по банков път в лева. 

Плащанията ще се извършват под формата на авансово и окончателно плащане 
съгласно условията на проекто-договора, а именно: 

1. Авансово плащане в размер на 30 (тридесет) % от общата предложена цена за 
изпълнение на Договора без ДДС, платимо до 30 (тридесет) календарни дни, считано от 
едновременното изпълнение на следните обстоятелства: съставяне и подписване на протокол 
за откриване на строителната площадка и за определяне на строителната линия, представяне 
на оригинална данъчна фактура и копие на платежно нареждане или оригинал на безусловна 
и неотменима банкова гаранция или застраховка за авансовото плащане в размер на 
поисканото от Изпълнителя авансово плащане. 

2. Окончателно плащане за оставащата сума от общата предложена цена за 
изпълнение на договора в лева без ДДС, платимо в срок до 10 (десет) календарни дни въз 
основа на издадена от Изпълнителя фактура (от която следва да са приспадне извършеното 
плащане по реда на чл. 11, ал. 1, т. 1 – авансовото плащане), подписана от упълномощено 
длъжностно лице на Възложителя и подписан Констативен акт за установяване годността за 
приемане на строежа Образец 15 без забележки. Условия за извършване на този вид 
окончателно плащане са: реално изпълнени СМР, установени със съответните документи по 
Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, 
Протокол за установяване на извършените СМР, представени от Изпълнителя и подписани 
от лицето, осъществяващо строителен надзор и Възложителя, подробни количествени сметки 
за извършените строително-монтажни работи и екзекутивна документация.  
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Сборът от стойностите на авансовото  и окончателното плащане не може да надхвърля 
общата стойност на договора. 

РАЗДЕЛ V. ГАРАНЦИЯ  ЗА  ИЗПЪЛНЕНИЕ  НА  ДОГОВОРА  И  ЗА  

АВАНСОВО ПРЕДОСТАВЕНИ  СРЕДСТВА 

33. При подписване на договора участникът, определен за изпълнител, предоставя 
гаранцията за изпълнение на договора в размер 3% (три процента) от стойността на договора 
без ДДС, със срок на валидност минимум срока за изпълнение на строителството, увеличен с 
50 (петдесет) дни.  

34. Когато участникът, определен за Изпълнител не е направил изричен отказ за 
получаване на авансово плащане, в 10-дневен срок от съставяне на протокола за откриване 
на строителната площадка и за определяне на строителната линия, представя гаранция за 
авансово предоставени средства в размер, равен на стойността на тези средства. 

35. По отношение Гаранциите за изпълнение и за авансово предоставени 

средства важат разпоредбите на чл. 111 от ЗОП. 

36. Гаранцията се предоставя 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 срока за изпълнение на строителството, увеличен с 50 (петдесет) дни; 

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. Текстът на застраховката се съгласува с Възложителя. 
Застраховката следва да е със срок на валидност минимум срока за изпълнение на 
строителството, увеличен с 50 (петдесет) дни. 

37. Гаранцията под формата на парична сума или банкова гаранция може да се 
предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант. 

38. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за 
изпълнение и/или за авансово предоставени средства. 

39. 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. 

40. Условията, при които гаранцията за изпълнение се задържа или освобождава се 
уреждат с договора за изпълнение на обществената поръчка, сключен между Възложителя и 
Изпълнителя. 

41. Когато гаранцията се предоставя под формата на парична сума същата се 
превежда по следната сметка: 

ОБЩИНА АЙТОС 

Банка ........................................., 

IBAN: ........................................., 
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BIC: ..................................... 

 

42. При представяне на гаранцията изрично се посочва договорът, за който се 
предоставя гаранцията за изпълнение. 

43. Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за 
периода, през който средствата законно са престояли при него.  

 

РАЗДЕЛ VІ. ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА 

ПОРЪЧКА И РАЗЯСНЕНИЯ 

44. Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп до 
документацията за обществената поръчка, от датата на публикуване на обявлението в 
„Официален вестник“ на Европейския съюз, на интернет страницата на „Профила на 
купувача“ на Възложителя: http://aytos.bg/obshtestveni-porachki-338.html   

45. Всяко лице може да поиска писмено от Възложителя разяснения по решението, 
обявлението и документацията за обществената поръчка до 10 дни преди изтичане на срока 
за получаване на офертите. 

46. Възложителят предоставя разясненията в 4- дневен срок от получаване на 
искането, но не по-късно от 6 дни преди срока за получаване на офертите, чрез публикуване 
на профила на купувача. 

        

РАЗДЕЛ VІІ. ДРУГИ УКАЗАНИЯ 

47. Официалният език на документацията, офертите на участниците и езикът на 
комуникация е българският. 

48. Във връзка с провеждането на процедурата и подготовката на офертите от 
участниците за въпроси, които не са разгледани в настоящите указания, се прилагат ЗОП, 

ППЗОП, решението, обявлението и документацията за обществената поръчка.  

49.  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 са относими към услугите и строителството, участниците могат да 
получат, предмет на поръчката, както следва: 

49.1. Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки: 

Национална агенция по приходите: 

-        Информационен телефон на НАП - 0700 18 700;  

-        интернет адрес: http://www.nap.bg/ 

49.2. Относно задълженията, 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.; 

-         София1000, ул. "У. Гладстон" № 67,Телефон: 02/ 940 6331; 
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-        Интернет адрес:  http://www3.moew.government.bg/ 

49.3.Относно задълженията, 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: 8119 443 

Участниците декларират спазването на горните условия в свободен текст. 

50. При противоречие в записите на отделните документи валидни са записите в 
документа с по-висок приоритет, като приоритетите на документите са в следната 
последователност: 

а/ Решението за откриване на процедурата; 

б/ Обявление за обществена поръчка; 

в/ Технически спецификации; 

г/ Указания за подготовката на оферта; 

д/ Проект на договор за изпълнение на поръчката; 

е/ Условия за участие в процедурата; 

ж/ Образци на документи. 

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

                    

РАЗДЕЛ VІІІ. ЗАЯВЯВАНЕ НА УЧАСТИЕ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТИТЕ 

51. За участие в процедурата участникът подготвя и представя оферта, която 
трябва да съответства напълно на условията и образците, съдържащи се в обявлението и в 
документацията за обществената поръчка. Неспазването на това изискване води до 
отстраняване на участника от участие в процедурата. 

52. Всеки участник в настоящата процедура има право да представи само една 
оферта. Не се допуска представяне на варианти на офертата. 

53. Офертата се изготвя на български език в един оригинал.  

54. До изтичане на срока за подаване на оферти, всеки участник може да промени, 
допълни или оттегли офертата си. 

55. Разходите, свързани с изготвянето и подаването на офертата са за сметка на 
участника. 

56. Офертата се подписва от лицето/лицата, с права да представлява/т участника, 
или надлежно упълномощено лице. В последния случай се представя и документ за 
упълномощаване – в оригинал.  

57. Офертата се подава  от участника, или от упълномощен от него представител - 
лично или чрез пощенска или куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на 
адреса, посочен от възложителя. 
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58. В случай, че участникът изпраща офертата чрез препоръчана пратка с обратна 
разписка, разходите са за негова сметка. В този случай той следва да изпрати офертата така, 
че да обезпечи нейното получаване на посочения от възложителя адрес в срока, определен за 
подаване на офертите, посочен в обявлението. Рискът от забава или загубване на офертата е 
за участника. 

59. Офертата се представя в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се 
посочват: наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е 
приложимо; адрес за кореспонденция, телефон, адрес на електронна поща и по възможност 
факс; наименованието на обществената поръчката, за която се подават документите. 

60. Офертите се подават на следния адрес: ОБЩИНА АЙТОС – гр. Айтос,  
обл.Бургас, п.к. 8500, ул. Цар Освободител № 3 до датата и часа, посочени в обявлението. 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.  

61. Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на оферти пред 
мястото, определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се включват в списък, 
който се подписва от представител на възложителя и от присъстващите лица. Офертите на 
лицата от списъка се завеждат в регистъра на получените оферти. Не се допуска приемане на 
оферти от лица, които не са включени в списъка.  

62. Съдържанието на опаковката включва Папка № 1 заявление за участие, 
опис на представените документи, ЕЕДОП, Папка № 2 - техническо предложение, и 

отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който 

съдържа ценовото предложение на участника. 

Забележка: Всички документи се поставят в запечатаната непрозрачна опаковка, 

като само ценовото предложение се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик с 
надпис „Предлагани ценови параметри“.  

63. Папка № 1 Заявлението за участие съдържа: 

63.1. Заявление за участие – на образец на участника; 

63.2. Опис на представените документи – Приложение № 1; 

Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) (Приложение № 2) за 
участника, подписан от всички лица по чл. 40, ал. 1 от Правилника за прилагане на ЗОП 

(ППЗОП) в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя, а когато е 
приложимо - ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, 
за всеки подизпълнител и за всяко трето лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в 
изпълнението на поръчката.  

ВАЖНО: Единният европейски документ за обществени поръчки се предоставя в 
електронен вид по образец, утвърден с акт на Европейската комисия. 

Чрез използване на осигурената от ЕК безплатна услуга чрез информационната 
система за eЕЕДОП. Системата може да се достъпи чрез Портала за обществени поръчки, 
секция РОП и е-услуги/ Електронни услуги на Европейската комисия, както и директно на 
адрес https://ec.europa.eu/tools/espd  . 
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При подготовката на конкретна процедура възложителят е създал образец на еЕЕДОП 

чрез маркиране на полетата, които съответстват на поставените от него изисквания, свързани 
с личното състояние на кандидатите/участниците и критериите за подбор.  Генерираните 
файлове (espd-request) се предоставят на заинтересованите лица по електронен път с 
останалата документация за обществената поръчка.  

Стопанският субект зарежда в системата получения XML файл, попълва 
необходимите данни и го изтегля (espd-response), след което ЕЕДОП в pdf формат следва да 
се подпише с електронен подпис от съответните лица.  

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. 

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  

Един от възможните начини за предоставяне на ЕЕДОП в електронен вид е той да 
бъде цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за 
участие в процедурата. Форматът, в който се предоставя документът не следва да позволява 
редактиране на неговото съдържание.   

Друга възможност за предоставяне е чрез осигурен достъп по електронен път до 
изготвения и подписан електронно ЕЕДОП. В този случай документът следва да е снабден с 
т.нар. времеви печат, който да удостоверява, че ЕЕДОП е подписан и качен на интернет 
адреса, към който се препраща, преди крайния срок за получаване на заявленията/офертите.   

В ЕЕДОП се предоставя информацията, изисквана от възложителя, и се посочват 
данни относно публичните регистри, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или 
компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е 
установен, са длъжни да предоставят информация. 

Участник (икономически оператор), който участва самостоятелно в обществената 
поръчка и не използва капацитета на трети лица и подизпълнители, за да изпълни критериите 
за подбор, попълва и представя един ЕЕДОП. В случай на различие в декларираните 
обстоятелства, свързани с личното състояние или при необходимост от защита на личните 
данни, се попълва отделен ЕЕДОП за всяко или за някое от лицата по чл. 40, ал. 1 от ППЗОП. 

В случаите, когато се подава повече от един ЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с критериите 
за подбор, се съдържат само в ЕЕДОП, подписан от лице, което може самостоятелно да 
представлява участника (икономическия оператор). 

Участник (икономически оператор), който участва самостоятелно, но ще ползва 
капацитета на едно или повече трети лица, по отношение на критериите за подбор, представя 
отделен ЕЕДОП за всяко едно от третите лица. Третите лица трябва да отговарят на 
съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния 
капацитет и за тях не следва да са налице основанията за отстраняване от процедурата. 
Участникът (икономически оператор) попълва Раздел В „Информация относно използването 
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на капацитета на други субекти“ на част ІІ от ЕЕДОП. Ако полето е попълнено с „Да“ се 
представя ЕЕДОП надлежно попълнен и подписан от лицата по чл. 40, ал. 1 от ППЗОП, за 
третите лица. В ЕЕДОП се посочва информацията, изисквана съгласно раздел А и Б от част 
ІІ, попълва се част ІІІ „Основания за изключване“ и част ІV „Критерии за подбор“ само по 
отношение на ресурса, който се предоставя за използване. 

Участник (икономически оператор), който участва самостоятелно, но ще ползва един 
или повече подизпълнители, представя попълнен отделен ЕЕДОП за всеки един от 
подизпълнителите. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за 
подбор съобразно вида и дела на поръчката, който ще изпълняват, и за тях не следва да са 
налице основания за отстраняване от процедурата. Участникът (икономически оператор) 
попълва Раздел Г „Информация за подизпълнители, чийто капацитет икономическият 
оператор няма да използва“ на част ІІ от ЕЕДОП. Ако полето е попълнено с „Да“ се 
представя ЕЕДОП за всеки подизпълнител надлежно попълнен и подписан от лицата по чл. 
40, ал. 1 ППЗОП. В ЕЕДОП подизпълнителят/лите посочват информацията, изисквана 
съгласно раздел А и Б от част ІІ и попълват част ІІІ „Основания за изключване“. 

63.2. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е 
приложимо; 

63.3.  При участник – обединение - документите по чл. 37, ал. 4 от ППЗОП; 

63.4. Офертата включва: Техническо предложение, съдържащо: 

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 (Приложение № 3) - попълнен образец 
съобразно указанията за участие в настоящата поръчка, предложение за изпълнение на 
поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя, 
изготвен и с попълнени всички изискуеми данни и реквизити съгласно приложения образец, 
придружено от декларациите съгласно чл.39 ал.3 т.1 от ППЗОП и ако е приложимо 
декларация за конфиденциалност (свободен текст). Техническо предложение се представя 
на хартиен и електронен носител: текстова част в Word формат, графична част в pdf. формат;. 

Предложението за изпълнение на поръчката трябва да съдържа:  

• Срок за изпълнение на поръчката в календарни дни, в което число следва 
да бъдат предвидени и дни за неблагоприятни климатични условия при изпълнение на СМР.  

Срок за изпълнение на дейностите по строително-монтажни работи и съпътстващи 
дейности по реализация на проекта съгласно изискванията на документацията, техническата 
спецификация и количествените сметки е по предложение на участника в календарни дни. 

ВАЖНО! Възложителят определя максимален срок за изпълнение 360 (триста и 

шестдесет) календарни дни. При изготвяне на своите предложения участниците 

следва задължително да се съобразят с така посоченият максимален срок за 

изпълнение на поръчката. 

Срокът за изпълнение на строително- монтажните работи започва да тече с 
подписване на Протокол образец № 2 и 2а за откриване на строителна площадка и 
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определяне на строителна линия и ниво за обекта и приключва с издаване на Акт образец 15 

за същия. 

Гаранционен срок за строителните дейности,- Предложените гаранционни срокове 
от участниците не могат да бъдат по-малки от предвидените в чл.20, ал.4 Наредба № 2 от 
31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални 
гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни 
обекти. 

Участникът, който е предложил гаранционен срок по – малък от предвидените в чл.20, 

ал.4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. се предлага за отстраняване. Участниците могат да 
предложат гаранционни срокове по – дълги от предвидените в горепосочената наредба, 
който да бъдат не повече от 2 /два/ пъти минималният гаранционен срок, предвиден в чл.20, 

ал.4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. 
Участникът трябва да предложи „фирмен“ гаранционен срок за доставените и 

монтирани бордюри, тротоарни настилки и съоръжения, който не може да бъде по-кратък от 
12 месеца.  

*В случай, че се констатира предложен под установения минимум или над максимум 

предложен срок по тези показатели, офертата на участника се предлага за отстраняване. 

• Срок на валидност на офертите: 

Срокът на валидност на офертите е 6 (шест) месеца, считано от крайния срок за 
получаване на офертите. 

Възложителят може да поиска от участниците да удължат срока на валидност на 
офертите до сключване на договора; 

Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата 
обществена поръчка, ако след покана и в определения в нея срок не удължи срока на 
валидност на офертата си.  

Участник, който е оферирал по-кратък срок ще бъде отстранен от процедурата. 

• Към Техническото предложение се прилагат Строителна програма, 

съдържаща предложение за цялостния подход за изпълнение на обекта. 

Подхода за извършване на дейностите по строителство: Описание на основните 
видове строително монтажни работи;  Описание на основните материали и техническите 
ресурси за изпълнение на работите; Описание на предлагания подход за изпълнение на 
строителството, предмет на поръчката. Подхода за изпълнение на строителството следва да 
отчете местоположението на отделните обекти /улици/, тяхната взаимосвързаност и да не 
допуска затруднение в движението на МПС и хора, или да предлага мерки за намаляване 
ограниченията;  

Организация на работата и разпределение на задачите в екипа за изпълнение на 
поръчката:  Организиране на работите по изпълнение на дейностите по поръчката;  
Отношения, взаимовръзки и комуникация с останалите участници в работата по проекта 
(Възложител, държавна и общинска администрация, Строителен надзор, Собственици на 
инженерни мрежи и пр.); Разпределение на задачите между експертите в екипа, съобразно 
уменията и опита им, с представени функциите им при всеки етап от изпълнение на 
поръчката. 
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Участниците следва да представят подробен общ  Линеен график за видове работи – 

по етапност и последователност на изпълнението и разпределение на ресурсите и работната 
сила. Предложения линеен график трябва да е в съответствие с технологично-строителната 
програма за изпълнение на СМР, предложена от участника. Към линейният график да бъде 
приложена и диаграма на работната ръка. В представения линеен график участникът трябва 
да включи всички дейности предмет на обществената поръчка, като предвиди и дни за 
неблагоприятни атмосферни условия при изпълнение на СМР. В ЛГ ясно да бъдат отразени 
сроковете за изпълнение на всяка една от  улиците. 

Описание на начина на изпълнение на изискванията на Възложителя за осигуряване 
на безопасност и здраве;  

Описание на начина на изпълнение на изискванията на Възложителя относно 
осигуряване на контрол на качеството при изпълнение на строителните дейности за 
реализиране на крайния строителен продукт;   

План за организация по изпълнение на мерките за опазването на околната среда;   
Програма за управление на  риска  по  отношение  на  идентифицираните от 

Възложителя  рискове  във  връзка  с  изпълнението  на поръчката, а именно: 
1.  Липса/ недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите 

страни в рамките на проекта,  
2.  Липса  на  информация  или  недостатъчна  информация необходима  за  

изпълнението  на поръчката; 
3.  Промени в законодателството на България; промени в изискванията във връзка с 

наблюдението и отчитането на дейностите по договора 
4. Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по 

договора от страна на Възложителя 
5. Времеви рискове: 
- закъснение началото на започване на работите; 
- изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите; 
- риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта. 
Програмата за управление на риска трябва да обхваща: 

1. Оценка  на  вероятността  за  настъпване  на  всеки  от рисковите  фактори,  
дефинирани  от  Възложителя;    

2. Оценка  на  очакваното  въздействие  от  настъпване  на съответния рисков фактор;   
3. Оценка на стойността на риска, която се определя въз основа  на  вероятността  за  

поява  на  риска  и  очакваното въздействие  на  рисковия  фактор,  а  именно  Стойност  на 
риска = Вероятност х Въздействие;  

4. Дейности, предвидени в рамките на поръчката, които ще  бъдат  засегнати  от  
настъпването  на  съответния рисков фактор;  

5. Определяне на мерките за предотвратяване и мерките за намаляване на риска.  

Участниците могат да идентифицират и допълнителни рискове. 
Програмата следва да отговаря на изискванията на Възложителя, на действащото 

законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти, и да е съобразена с 
предмета на поръчката. 

Предложението се представя при съблюдаване на изискванията на техническата 
спецификация и условията за изпълнение на поръчката, в оригинал. Ако е приложимо се 
прилага декларация (свободен текст) с посочена информация, която участникът счита за 
конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна.  

Забележка: Участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение 
на предложенията от офертите им, които подлежат на оценка. 
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Всеки документ, приложен към техническото предложение трябва да бъде 
подписан и подпечатан, като се посочи  името и фамилията на лицето, което го е 
подписало.  

*Участник, чиито линеен график не съдържа някоя от необходими дейности, или 

показва технологична несъвместимост на отделните строителни операции, или е със 
сгрешена технологична последователност, или е налице несъответствие със 
строителната програма или е налице противоречие с действащата нормативна уредба 

се отстранява. 

**Участник, който не представи Техническо предложение или то не отговаря на 

изискванията на Възложителя ще бъде отстранен от участие в процедурата по 

възлагане на обществената поръчка. 

63.5. Ценово предложение (Приложение № 4) придружено от остойностена 

количествена сметка (по образец),  в отделен запечатан непрозрачен плик, поставен в 
опаковката, с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

* Участниците представят отделен непрозрачн запечатан плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри“.  
Върху плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ задължително се посочва 

наименованието на участника и наименованието на  поръчката.  
 

Предлаганата цена следва да бъде посочена в български лева без включен ДДС и с 
включен ДДС, с цифри и с думи. 

Извън плика с надпис „Предлагани ценови параметри” не трябва да е посочена 
никаква информация относно цената. Участници, които по какъвто и да е начин са включили 
някъде в офертата си извън плик „Предлагани ценови параметри” елементи, свързани с 
предлаганата цена (или части от нея), ще бъдат отстранени от участие в процедурата. 

Предложената цена е окончателна, не подлежи на промяна и е определена при пълно 
съответствие с условията от документацията по процедурата и включва всички разходи по 
изпълнение на всички работи, дейности, услуги, и др., нужни за качественото изпълнение на 
предмета на обществената поръчка, включително възнаграждения на персонала и др., 
свързани с изпълнението на поръчката, както и такси, печалби, застраховки и всички други 
присъщи разходи за осъществяване на дейността. 

Отговорност за евентуално допуснати грешки или пропуски в изчисленията на 
предложената цена носи единствено участникът в поръчката. 

Ценовото предложение на участника не следва да надвишава максималния 
разполагаем финансов ресурс на Възложителя за изпълнение на дейностите, включени към 

на настоящата обществена поръчка. 

Предложенията на участниците следва да не надвишават прогнозната стойност 

на обществената поръчка. Участник, чиято Обща цена, надхвърля прогнозната 

стойност, ще бъде отстранен от участие в настоящата процедура! 
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РАЗДЕЛ ІХ. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ – отделно приложение към 

документацията 

 

РАЗДЕЛ Х. КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ: – отделно приложение 
към документацията 

 

РАЗДЕЛ ХІ. ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА 

64. За провеждане на процедурата Възложителят с писмена заповед назначава 
комисия. Комисията се назначава от Възложителя след изтичане на срока за приемане на 
офертите и се обявява в деня, определен за отваряне на офертите. 

65. Комисията се състои от нечетен брой членове. 

66. Комисията, назначена от Възложителя за разглеждане, оценка и класиране на 
офертите, започва работа след получаване на представените оферти и протокола по чл. 48, 

ал. 6 от ППЗОП. 

67. Постъпилите оферти ще бъдат отворени на публично заседание на Комисията в 
деня и часа, посочени в обявлението в административната сграда на община Айтос. 

68. При промяна в датата, часа или мястото за отваряне на офертите участниците 
се уведомяват чрез профила на купувача най-малко 48 часа преди ново определения час. 

69. Комисията оценява офертите в съответствие с предварително обявените 
условия, критерии и показатели за оценка. Решенията на комисията се вземат с мнозинство 
от членовете й. Когато член на комисията е против взетото решение, той подписва протокола 
с особено мнение и писмено излага мотивите си. 

70. Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да 
присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и 
представители  на средствата за масово осведомяване. 

71. Комисията отваря по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни 
опаковки и оповестява тяхното съдържание, а когато е приложимо - проверява за наличието 
на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри". Най-малко трима от 
членовете на комисията подписват техническото предложение и плика с надпис „Предлагани 
ценови параметри”. Комисията предлага по един от присъстващите представители на 
другите участници да подпише техническото предложение и плика с надпис „Предлагани 
ценови параметри". Публичната част от заседанието на комисията приключва след 
извършването на тези действия. 
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72. Комисията разглежда документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с 
изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, и 
съставя протокол. 

73. Когато установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, 
включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към 

личното състояние или критериите за подбор, комисията ги посочва в протокола и изпраща 
протокола на всички участници в деня на публикуването му в профила на купувача. 

74. В срок до 5 работни дни от получаването на протокола участниците, по 
отношение на които е констатирано несъответствие или липса на информация, могат да 
представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена 
и/или допълнена информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща 
и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти или 
заявления за участие. Тази възможност се прилага и за подизпълнителите и третите лица, 
посочени от участника. Участникът може да замени подизпълнител или трето лице, когато е 
установено, че подизпълнителят или третото лице не отговарят на условията на възложителя, 
когато това не води до промяна на техническото предложение. 

75. Когато промените се отнасят до обстоятелства, различни от посочените по 
чл.54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 ЗОП, новият ЕЕДОП може да бъде подписан от едно от лицата, които 
могат самостоятелно да представляват участника. 

76. След изтичането на срока комисията пристъпва към разглеждане на 
допълнително представените документи относно съответствието на участниците с 
изискванията към личното състояние и критериите за подбор. 

77. При извършването на предварителния подбор и на всеки етап от процедурата 
комисията може при необходимост да иска разяснения за данни, заявени от участниците, 
и/или да проверява заявените данни, включително чрез изискване на информация от други 
органи и лица. 

78. Не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите 
предложения комисията обявява най-малко чрез съобщение в профила на купувача датата, 
часа и мястото на отварянето. На отварянето могат да присъстват лицата по чл.54, ал.2 от 
ППЗОП. Комисията обявява резултатите от оценяването на офертите по другите показатели, 
отваря ценовите предложения и ги оповестява. 

79. Пликът с цената, предлагана от участник, чиято оферта не отговаря на 
изискванията на възложителя, не се отваря. 

80. Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с 
предварително обявените от възложителя условия. 
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81. Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, с предимство 
се класира офертата, в която се съдържат по-изгодни предложения, преценени в следния ред: 

1. по-ниска предложена цена; 

2. по-изгодно предложение за размера на разходите, сравнени в низходящ ред 
съобразно тяхната тежест; 

3. по-изгодно предложение по показатели извън посочените по т. 1 и 2, сравнени в 
низходящ ред съобразно тяхната тежест. 

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между 
класираните на първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани в 
съответствие с ал. 2 или ако критерият за възлагане е най-ниска цена и тази цена се предлага 
в две или повече оферти. 

82. Комисията с мотивирана обосновка на основание чл.107 от ЗОП предлага за 
отстраняване от участие в поръчката всеки участник, който не отговаря освен на основанията 
по чл.54 от ЗОП, и на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, 
посочено в обявлението за обществена поръчка. 

83. Отстранява се и участник, който е представил оферта, която не отговаря на: 

а) предварително обявените условия на поръчката; 

б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и 
трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на 
международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 

10 от ЗОП. 

84. Отстранява се и участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 
1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 - 5 от ЗОП, 

85. Отстраняват се и участници, които са свързани лица. 

86. Когато предложение в офертата на участник, свързано с цена или разходи, което 
подлежи на оценяване, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на 
предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, възложителят 
изисква подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване, която се представя в 
5-дневен срок от получаване на искането. При наличието на тази хипотеза комисията 
прилага разписаните правила в чл.72 от ЗОП. 

87. Назначената от възложителя комисия съставя протоколи и доклад  за извършване 
на подбора на участниците, разглеждането, оценката и класирането на офертите. 

88. Възложителят утвърждава доклада по реда на чл. 106 от ЗОП. 
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89. В 10-дневен срок от утвърждаване на доклада възложителят издава решение за 
определяне на изпълнител или за прекратяване на процедурата. 

РАЗДЕЛ ХІІ. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР. 

90. След влизането в сила на решението за избор на изпълнител страните уговарят 
дата и начин за сключване на договора. 

91. Договорът за обществена поръчка се сключва при съблюдаване условията и 
клаузите на приложения в настоящата документация проект на договор (съгласно раздел ХІІІ 
по-долу). 

92. 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 от 
ЗОП, в случай, че възложителят е поставил условие за създаване на юридическо лице; 

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

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. 

93. Възложителят не сключва договор, когато участникът, класиран на първо място: 

1. откаже да сключи договор; 

2. не изпълни някое от условията по т. 92., или 

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

94. В случаите по т.93. 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. 

95. Договорът трябва да съответства на проекта на договор, приложен в 
документацията, допълнен с всички предложения от офертата на участника, въз основа на 
които последният е определен за изпълнител на поръчката. Промени в проекта на договор се 
допускат по изключение, когато е изпълнено условието по чл. 116, ал. 1, т. 5 ЗОП и са 
наложени от обстоятелства, настъпили по време или след провеждане на процедурата. 

96. 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. 
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Подизпълнители 

97. 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. 

98. Разплащанията по т.97 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. 

99. Към искането по т.98 изпълнителят предоставя становище, от което да е видно 
дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. 

100. Възложителят има право да откаже плащане по т.97, когато искането за плащане 
е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа. 

101. Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за 
изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя. 

102. 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: 

а) за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата; 

б) 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. 

При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на възложителя 
всички документи, които доказват изпълнението на условията по б. „а“ и б. „б“. 

 


