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Д О К У М Е Н Т А Ц И Я 

за обществена поръчка  

за възлагане на обществена поръчка, чрез публично състезание  

на основание  чл. 18, ал. 1, т. 12 и чл. 20, ал. 1, т. 1, б. ”б” от  

Закона за обществените поръчки (ЗОП), с предмет: 

„Изпълнение на строително-монтажни работи за реконструкция и рехабилитация на 

улици и тротоари в град Белоградчик, Община Белоградчик”. 
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III.ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛ  

Възложител на настоящата обществена поръчка, на основание чл.5, ал.2, т.9 от Закона за 

обществените поръчки (ЗОП), е кметът на Община Белоградчик. 

2. ПРОЦЕДУРА И МОТИВИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЦЕДУРАТА 

Вид на процедурата: Публично състезание 

Правно основание: чл.18, ал.1, т.12 във вр. с чл.20, ал.2 от Закона за обществените поръчки 

(ЗОП);  

3. ПРЕДМЕТ И ОБЕМ  НА ПОРЪЧКАТА.  

Предмет на настоящата поръчка е: „Изпълнение на строително-монтажни работи за 

реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари в град Белоградчик, Община 

Белоградчик”. 

Основната задача на проекта е възстановяване и подобряване на транспортно – 

експлоатационните качества, носимоспособността на съществуващата настилка и пътното 

тяло, с цел осигуряване на условия за безопасност на движението, комфорт на пътуващите и 

удължаване експлоатационния живот  на улиците, както и подобряване на отводняването на 

улиците. 

Разработката следва да приведе улицата в необходимото експлоатационно състояние за 

провеждане на автомобилното движение и пешеходния поток при максимални условия на 

безопасност и комфорт. 

В рамките на обществената поръчка се предвижда да се изпълняват строително-ремонтни 

дейности по следните улици: 

1. Улица "Миджур" от ОТ 128 до ОТ 206 

Участък:  От км 0+000.00 до км 0+351.13 

2. Улица "Стара планина" от ОТ 127 до ОТ 227 и от ОТ 223 до ОТ 221 

Участък:  От км 0+000.00 до км 0+393.91 и от км 0+000.00 до км 0+050 

3. Улица "Н. Й. Вапцаров" от ОТ 33 до ОТ 184 

Участък: Етап I  От км 0+000 до км 0+086 /от ОТ 33 до приблизително 8м след ОТ 227/ и от 

км 0+110 до км 0+246.00 / приблизително 8м преди ОТ 228 до ОТ 184/  

4. Локално жк. "Здравец" от ОТ 126 до ОТ 215 

Участък:  От км 0+000.00 до км 0+290.00 

5. Улица "Доц. Д-р Емил Павлов" от ОТ 213 до ОТ 228 

Участък:  От км 0+000.00 до км 0+170.74 
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6. Улица "Кольо Фичето" от ОТ 225 до ОТ 226 

Участък:  От км 0+000.00 до км 0+114.00 

7. Булевард "Съединение" от ОТ 47 до ОТ 39 

Участък:  От км 0+000.00 до км 0+480.00 

8. Улица "Белоградчишки проход" от ОТ 67 до ОТ 41 

Участък:  От км 0+000.00 до км 0+390.00 

Обществената поръчка включва реконструкция и рехабилитация на улици в  гр. Белоградчик, 

като общата дължина на проектната ос за всички включени улици е  2461,78м., общата площ 

на пътната настилка за всички включени улици е 21607,00 м2 и обща площ тротоарната 

настилка за всички включени улици, е 6744м2 . 

Подробно описание на  изисквания за изпълнение на поръчката се съдържа в Техническата 

спецификация, неразделна част от настоящата документация 

Мотиви за не разделяне на обособени позиции: 

Предметът на поръчката не е обособен в обособени позиции, тъй като всички дейности, 

включени в техническата спецификация са взаимосвързани. Разделянето им е 

нецелесъобразно, тъй като ще доведе до невъзможност за качествено и срочно изпълнение на 

поръчката, с оглед на краен срок, а именно 36 месеца (съгласно договор за безвъзмездна 

финансова помощ №05/07/2/0/00589 от 21.12.2017г. между Община Белоградчик и ДФЗ-РА). 

Посоченият срок се отнася за всички предвидени дейности в договора (договор за 

безвъзмездна финансова помощ №05/07/2/0/00589 от 21.12.2017г. между Община Белоградчик 

и ДФЗ-РА). Целта е да се осигури бързина, ефективност и качество при изпълнението на 

проекта. Разделянето на процедурата на обособени позиции ще доведе до различно начало на 

дейностите по поръчката, а оттам и до разминавания при изпълнението, евентуална 

невъзможност за едновременно изпълнение и съответно необосновано отлагане стартирането 

на някои от дейностите. Разделянето на обществената поръчка на обособени позиции в 

настоящия случай би създало риск за изпълнение на поръчката, възлагането им на различни 

изпълнители, като последното би било свързано и с различна организация на строителния 

процес и вероятно до разлика в срока за  изпълнение на отделните обособени позиции, а оттам 

и в цялостният срок за реализация на проекта. При евентуално разделяне на обособени 

позиции следва да се има предвид риска и възможността при отварянето на офертите на 

участниците да се окаже, че за някоя от обособените позиции липсват подадени оферти. Също 

така разделянето на поръчката на обособени позиции увеличава вероятността от евентуални 

жалби, за всяка от обособените позиции, което също поставя под риск крайният срок за 

реализиране на проекта. Извън горното, следва да се има предвид, че съгласно чл. 46, ал. 4 от 

ЗОП, възложителите посочват в обявлението, с което се оповестява откриването на 

процедурата, или в поканата за потвърждаване на интерес, дали офертите могат да бъдат 
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подавани за една, за няколко или за всички обособени позиции. В този смисъл, дори 

хипотетично да се приеме, че обществената поръчка е разделена на обособени позиции, то 

възложителят, за да гарантира наличието на участници по всички обособени позиции, има 

право да изиска участниците да подадат оферта за всички обособени позиции и съответно да 

покрият критериите за подбор кумулативно за всички обособени позиции, което означава и 

възлагане на целия предмет на обществена поръчки и обезсмисля разделянето й на обособени 

позиции. Предвид горното разделянето на обществената поръчка на обособени позиции се 

явява нецелесъобразно, би се отразило негативно на ефективността при изпълнението, и ще 

доведе до риск от просрочие при реализацията на проекта. Следва да се отбележи, че 

дейностите по изпълнението на предмета на поръчката, са идентични. В този смисъл е 

правилно и целесъобразно, че изпълнението на поръчката без разделянето й на обособени 

позиции, ще гарантира постигане на оптимален резултат, и ще предотврати евентуална липса 

на кохерентност между резултатите, постигнати вследствие изпълнението на отделните 

дейности. По този начин възложителят ще си гарантира: цялостно изпълнение на поръчката, 

предвидените дейности за улиците, предмет на поръчката, респективно да носи отговорност за 

цялостната гаранционна поддръжка; да се постигне оптимален процес на управление на целия 

проект и един отговорен контрагент за дейностите в пълен обем. Обособяването в отделни 

самостоятелни позиции крие риск от невъзможност за срочно изпълнение.   

4. ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ  

Настоящата поръчка се осъществява в рамките на Програма за селските райони 2014-2020, 

подмярка 7.2 от Мярка 7, в рамките на одобрен проект и сключен договор за отпускане на 

финансова помощ № 05/07/2/0/00589 от 21.12.2017г. 

5. ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Прогнозната стойност на обществената поръчка е 1 794 925,80 лв. без ДДС. 

Посочената прогнозна стойност е задължителна за участниците, като при предложение, което 

я надхвърля, участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата. 

Начин на плащане: 

1.Авансово плащане -  50 % от стойността на договора, платимо в срок до 30 (тридесет) 

календарни дни от подписването на договора, но не преди получаване на авансово плащане по 

Договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ, сключен между Община 

Белоградчик и ДФЗ-РА и представяне  на фактура за авансово плащане от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

2.Окончателното плащане в размер на разликата между стойността на реално извършените и 

актувани СМР и стойността на авансовото плащане, платимо в срок до 30 (тридесет) 

календарни, след представяне на следните документи: 

Протокол за установяване на действително извършените и подлежащи на заплащане 

строително-монтажни работи, съставен от Изпълнителя и одобрен от Възложителя; 
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Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (образец № 15 съгласно 

Наредба № 3 от 2003 г.); 

Протокол за установяване годността за ползване на строежа (образец № 16 съгласно Наредба 

№ 3 от 2003 г.); 

Представена данъчна фактура. 

Сборът от стойностите на авансовото плащане и окончателното плащане не може да 

надхвърля общата стойност на договора. 

Всички фактури за извършване на плащания се изготвят на български език, в съответствие със 

Закона за счетоводството и подзаконовите нормативни актове. Всички разходооправдателни 

документи по договора - фактури и/или други документи с еквивалентна доказателствена 

стойност трябва да са издадени в лева. 

Фактурата се изготвя на български език, като задължително съдържа следните реквизити: 

„Разходът е по договор № 05/07/2/0/00589 от 21.12.2017г.г., сключен между Община 

Белоградчик и ДФЗ-РА“. 

Редът и условията за плащане на възнаграждението на Изпълнителя на обществената поръчка 

са определени и  в договора за възлагане на обществената поръчка. 

6. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА  

Предметът на процедурата касае изпълнение на дейности  по част от уличната мрежа в град 

Белоградчик  и по точно следните улици: ул. "Миджур", ул. "Стара планина", ул. "Н. Й. 

Вапцаров", локално жк. "Здравец", ул. "Доц. Д-р Емил Павлов", ул. "Кольо Фичето", бул. 

"Съединение" и ул. "Белоградчишки проход". 

7. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ 

Срокът за изпълнение на поръчката е съгласно предложения от изпълнителя срок в 

календарни дни, но не повече от 240 календарни дни.  

Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на откриване на строителна 

площадка, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време 

на строителството и приключва на датата на подписване на Констативен акт за установяване 

годността за приемане на строежа.     

Гаранционните срокове за изпълнените строително-монтажни работи започват да текат от 

деня, следващ деня на окончателното приемане на обекта, съгласно Договора за възлагане на 

обществена поръчка. 

Участниците са длъжни да съблюдават сроковете и условията, посочени в обявлението, 

решението и документацията за участие в процедурата.  

За неуредените въпроси в настоящата документация се прилагат разпоредбите на Закона за 

обществените поръчки /ЗОП/ и Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки 

/ППЗОП/. 
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IV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 

IV.1. ОБЩИ ИЗИСВАНИЯ  

1. В процедурата за възлагане на обществената поръчка може да участва като подаде 

оферта всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни 

обединения, както и всяко друго образование, което има право да изпълнява услуги, съгласно 

законодателството на държавата, в която то е установено. Участник не може да бъде 

отстранен от процедурата за възлагане на обществената поръчка на основание на неговия 

статут или правната му форма, когато той или участниците в обединението имат право да 

предоставят съответната услуга в държавата членка, в която са установени. 

2. Участниците юридически лица в процедурата се представляват от законните си 

представители или от упълномощени лица, което се удостоверява  с пълномощно. 

3.  В случай, че участникът е обединение (или консорциум), което не е юридическо лице, 

се представя копие на документ, от който е видно правното основание за създаване на 

обединението, а когато в документа не е посочено лицето, което представлява обединението 

- и документ, подписан от участниците в обединението, в който се посочва 

представляващият. Възложителят не изисква обединенията да имат определена правна 

форма, за да могат да представят оферта.  

4. При участие на обединения – задължително в акта за създаване на обединението 

трябва да бъде посочена следната информация: 

- права и задължения на участниците в обединението; 

- разпределение на отговорността между членовете на обединението; 

- дейности, които ще изпълнява всеки член на обединението; 

- определяне на партньор, който ще представлява обединението (може да бъде 

направено и в отделен/об особен документ); 

- уговорена солидарна отговорност между членовете на обединението; 

5. Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата. 

6. Когато не е приложено копие на акта за създаване на обединение или е приложен акт, 

но липсва изискуемото по т.4 съдържание или съставът на обединението се е променил след 

подаването на офертата, участникът ще бъде отстранен от участие в настоящата обществена 

поръчка и офертата му няма да бъде разгледана. 

7. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с 

критериите за подбор се доказва от обединението – участник, а не от всяко от лицата, 

включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или 

друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на 

нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата 

при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. 
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8. Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен участник в процедурата, ако 

може самостоятелно да подава оферти и да сключва договори, съгласно законодателството на 

държавата, в която е установен. Ако за доказване критериите за подбор клонът се позовава на 

ресурсите на търговеца, клонът представя доказателства, че при изпълнение на поръчката ще 

има на разположение този ресурс.  

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

участник, не може да представя самостоятелна оферта. В процедура по възлагане на 

обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно 

обединение. 

10. Свързани лица по смисъла на § 2, т. 45 от Допълнителните разпоредби на ЗОП не 

могат да бъдат самостоятелни участници в настоящата процедура. „Свързани лица" са тези по 

смисъла на § 1, т. 13 и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане 

на ценни книжа: 

- лицата, едното от които контролира другото лице или негово дъщерно дружество; 

- лицата, чиято дейност се контролира от трето лице;   

- лицата, които съвместно контролират трето лице;   

-  съпрузите, роднините по права линия без ограничения, роднините по съребрена линия до 

четвърта степен включително и роднините по сватовство до четвърта степен включително. 

 "Контрол" е налице, когато едно лице:  а) притежава, включително чрез дъщерно дружество 

или по силата на споразумение с друго лице, над 50 на сто от броя на гласовете в общото 

събрание на едно дружество или друго юридическо лице; или  б) може да определя пряко или 

непряко повече от половината от членовете на управителния или контролния орган на едно 

юридическо лице; или  в) може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху 

вземането на решения във връзка с дейността на юридическо лице. 

IV.2. ОСНОВАНИЯ ЗА ОТСРАНЯВАНЕ 

A) ЛИЧНО СЪСТОЯНИЕ НА УЧАСНИЦИТЕ  

Основания за отстраняване 

1. Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена 

поръчка кандидат или участник, когато:   

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

108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, 

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

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

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

1.3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 

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

или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или 



 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: 
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

ПРСР 2014 – 2020 г. 

 

Проект № 05/07/2/0/00589 

 „Реконструкция и рехабилитация на улици в град Белоградчик“       9 
 

 

 

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;   

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

1.5. е установено, че:  а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с 

удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за 

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

основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;   

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

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

чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на 

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

участникът е установен;  

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

Възложителят ще отстрани от участие в процедура за възлагане на обществена 

поръчка кандидат или участник, за когото е налице някое от следните обстоятелства: 

1.8. е обявен в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в 

процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по 

смисъла на чл.740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че 

участникът е чуждестранно лице – се намира в подобно положение, произтичащо от сходна 

процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен; 

1.9. е лишен е от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно 

законодателството на държавата, в която е извършено деянието –  дейност „строителство“; 

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

когато нарушението е установено с акт на компетентен орган; 

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

на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до предсрочното му 

прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на 

случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на 

договора; 

1.12. опитал е да:   

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

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

заблуждаваща информация, или   

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

процедурата за възлагане на обществена поръчка. 
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Основанията по т.1.3. няма да се прилагат, когато: 

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

 размерът на неплатените дължими данъци или социално-осигурителни вноски е не 

повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена 

финансова година.  

Основанията по т.1.8. няма да се прилагат и съответния участник няма да бъде отстранен от 

процедурата, ако се докаже, че същият не е преустановил дейността си и е в състояние да 

изпълни поръчката съгласно приложимите национални правила за продължаване на 

стопанската дейност в държавата, в която е установен.  

2. Основанията за отстраняване по т.1.1, 1.2, 1.7 и т.1.12 се отнасят за: 

2.1. Лицата, които представляват участника, членовете на управителни и надзорни органи, 

както следва: 

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

 при командитно дружество – неограничено отговорните съдружници по чл. 105 от 

Търговския закон; 

 при дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 141, ал. 1 и 2 от Търговския 

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

от Търговския закон; 

 при акционерно дружество – лицата по чл.241, ал.1, чл.242, ал.1 и чл.244, ал.1 от 

Търговския закон; 

 при командитно дружество с акции - лицата по чл. 256 във връзка с чл.244, ал. 1 от 

Търговския закон; 

 при едноличен търговец - физическото лице – търговец; 

 при клон на чуждестранно лице – лицето, което управлява и представлява клона или 

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

регистриран; 

 прокуристите, когато има такива;  

 в останали случаи, включително за чуждестранните лица - лицата, които представляват, 

управляват и контролират участника, съгласно законодателството на държавата, в 

която са установени; 

Когато основанията по т.1 се отнасят за повече от едно лице, всички лица подписват един и 

същ еЕЕДОП. Когато е налице необходимост от защита на личните данни или при различие в 

обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията относно изискванията по т. 1.1, 

т. 1.2, т. 1.7 и т. 1.12 се попълва в отделен еЕЕДОП (образец №2) за всяко лице или за някои от 

лицата. В последната хипотеза (при подаване на повече от един еЕЕДОП), обстоятелствата, 
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свързани с критериите за подбор, се съдържат само в еЕЕДОП, подписан от лице, което може 

самостоятелно да представлява съответния стопански субект. 

2.2. Лицата, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от 

лицата по т.2.1, а именно – лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху 

дейността на предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го 

лица, членовете на управителните или надзорните органи; 

3. Възложителят отстранява от участие в процедурата, когато участник е обединение от 

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

за отстраняване. 

4.Когато участник е посочил, че при изпълнение на поръчката ще използва капацитета на 

трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор и/или че ще използва 

подизпълнители, основанията за отстраняване от процедурата важат и за тях и липсата им 

следва да бъде декларирана. 

5. При подаване на оферта участникът декларира липсата на основанията за отстраняване чрез 

представяне на електронен Единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП) – 

информацията се посочва в съответните раздели на Част ІІІ „Основание за изключване”, 

както следва:  

За обстоятелствата по т. 1 и 2 (чл. 54, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗОП) в част III, раздел „А“, 

участникът следва да предостави информация относно присъди за следните престъпления: 

a) а. участие в престъпна организация – по чл. 321 и 321а от НК; 

b) б. корупция – по чл. 301 – 307 от НК; 

c) в. измама – по чл. 209 – 213 от НК; 

d) г. терористични  престъпления  или престъпления,  които  са  свързани  с  терористични 

дейности – по чл. 108а от НК; 

e) д. изпиране на пари или финансиране на тероризъм – по чл. 253, 253а или 253б от НК и 

по чл. 108а, ал. 2 от НК; 

f) е. детски труд или други форми на трафик на хора – по чл. 192а или 159а – 159г от НК. 

В част III, раздел „Г“, участникът следва да предостави информация относно присъди за 

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

В част III, раздел „В“, поле 1, участникът следва да предостави информация относно присъди  

за  престъпления  по  чл.  172  и  чл.  352 – 363е  от  НК.   

Участниците  посочват  информация  за  престъпления,  аналогични  на  посочените  в  т. 1 при 

наличие на присъда в друга държава членка или трета страна. 

- За обстоятелствата по т. 3 (чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП) се попълва част III, раздел „Б" от 

еЕЕДОП; 

- За обстоятелствата по т. 4 (чл. 54, ал. 1, т. 4 от ЗОП) се попълва част III, раздел „В" от 
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еЕЕДОП; 

- За обстоятелствата по т. 5 (чл. 54, ал. 1, т. 5 от ЗОП) се попълва част III, раздел „В" от 

еЕЕДОП; 

- За обстоятелствата по т. 6 (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП) в част III, раздел „В" от еЕЕДОП, 

участникът следва да предостави информация относно извършени нарушения по чл. 

118, чл. 128, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или аналогични задължения. 

В част III, раздел „Г“ от еЕЕДОП, участникът следва да предостави информация относно 

извършени нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от 

Кодекса на труда или аналогични задължения. 

- За обстоятелствата по т. 7 (чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП) се попълва част III, раздел „В" от 

еЕЕДОП; 

- За обстоятелствата по т. 8 (чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП) се попълва част III, раздел „В" от 

еЕЕДОП; 

- За обстоятелствата по т. 9 (чл. 55, ал. 1, т. 2 от ЗОП) се попълва част III, раздел „В" от 

еЕЕДОП; 

- За обстоятелствата по т. 10 (чл. 55, ал. 1, т. 3 от ЗОП) се попълва част III, раздел „В" от 

еЕЕДОП; 

- За обстоятелствата по т. 11 (чл. 55, ал. 1, т. 4 от ЗОП) се попълва част III, раздел „В" от 

еЕЕДОП; 

- За обстоятелствата по т. 12 (чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП) се попълва част III, раздел „В" от 

еЕЕДОП. 

Мерки за доказване на надеждност 

6. Участник, за когото са налице основанията по т.1., има право да представи доказателства, че 

преди подаването на офертата е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, 

въпреки наличието на съответното основание. За тази цел участникът може да докаже, че е: 

- 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.  

7. В случай, че предприетите от участника мерки са достатъчни, за да се гарантира неговата 

надеждност, възложителят не го отстранява от процедурата. Мотивите за приемане или 

отхвърляне на предприетите мерки за надеждност и представените доказателства се посочват 
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в решението за класиране или за прекратяване на процедурата, в зависимост от вида и етапа, 

на който се намира процедурата; 

8. На основание 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, дружества, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, и на свързаните с тях лица се забранява пряко или косвено да 

участват в процедури по възлагане на обществени поръчки по ЗОП и нормативните актове по 

прилагането му, независимо от характера и стойността на обществената поръчка, включително 

и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружеството, регистрирано в 

юрисдикция с преференциален данъчен режим, освен ако не са налице основанията на чл.4 от 

горепосочения закон. Това обстоятелство се декларира в еЕЕДОП, част III „Основания за 

изключване“, раздел Г – „Други основания за изключване“.  

9.  Съгласно чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 

придобитото имущество, „лице, заемало висша публична длъжност, което в последната една 

година от изпълнението на правомощията или задълженията си по служба е участвало в 

провеждането на процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне 

на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от 

Европейския съюз на българската държава, няма право в продължение на една година от 

освобождаването си от длъжност да участва или да представлява физическо или юридическо 

лице в такива процедури пред институцията, в която е заемало длъжността, или пред 

контролирано от нея юридическо лице. Забраната за участие в процедури за обществени 

поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на 

Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава, се прилага 

и за юридическо лице, в което лицето по предходното изречение, е станало съдружник, 

притежава дялове или е управител или член на орган на управление или контрол след 

освобождаването му от длъжност“.  Тези обстоятелства се декларират в еЕЕДОП, част III 

„Основания за изключване“, раздел Г – „Други основания за изключване“. 

10. Съгласно чл. 101, ал.11 от ЗОП „Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни 

кандидати или участници в една и съща процедура“. Това обстоятелство се декларира в 

еЕЕДОП, част III „Основания за изключване“, раздел Г – „Други основания за изключване“. 

Деклариране на липсата на основания за отстраняване 

11. При подаване на оферта участникът декларира липсата на основания за отстраняване 

чрез предоставяне на електронен единен европейски документ за обществени поръчки 

(еЕЕДОП) - образец № 2, приложен към настоящата процедура. В него се предоставя 

съответната информация, изисквана от възложителя и се посочват националните бази данни, в 

които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно 

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

информация.  

12. Когато участник е обединение, за всеки един от участниците в обединението следва да 

се представи отделен еЕЕДОП. 
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     13. Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на 

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

лица се представя отделен еЕЕДОП, който съдържа информацията относно липсата на 

основания за отстраняване.  

    14.Участниците са длъжни да уведомят писмено възложителя в 3-дневен срок от настъпване 

на обстоятелство по т. 1 от настоящия раздел, както настъпване на обстоятелствата по чл.101, 

ал.11 от ЗОП.  

Доказване липсата на основания за отстраняване 

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

представя: 

1. за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 - свидетелство за съдимост;  

2. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 - удостоверение от органите по приходите и 

удостоверение от общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника;  

3. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 и по чл. 56, ал. 1, т. 4 - удостоверение от 

органите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда". Удостоверението по чл. 56, 

ал. 1, т. 4 се издава в 15-дневен срок от получаване на искането от участника, избран за 

изпълнител; 

4. за обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1 - удостоверение, издадено от Агенцията по 

вписванията.   

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

документ издаден от компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която 

участникът е установен. Когато участникът, избран за изпълнител, е чуждестранно лице, той 

представя съответния документ, издаден от компетентен орган, съгласно законодателството на 

държавата, в която участникът е установен. В случаите, когато в съответната държава не се 

издават документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички 

обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение 

съгласно законодателството на съответната държава. Когато декларацията няма правно 

значение, участникът представя официално заявление, направено пред компетентен орган в 

съответната държава. 

Възложителят не изисква представянето на документи, когато обстоятелствата в тях са 

достъпни чрез публичен безплатен регистър или информацията или достъпът до нея се 

предоставя от компетентния орган на възложителя по служебен път. 

Б) ДРУГИ ОСНОВАНИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ ОТ УЧАСТИЕ  

Извън гореописаните основания за отстраняване, възложителят отстранява от 

процедурата: 

1. Участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго 

условие, посочено в обявлението и в документацията за обществената поръчка; 
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2. Участник, който в представил оферта, която не отговаря на: 

А) предварително обявените условия на поръчката; 

Б) правилата и изискванията, свързани с околна среда, социално и трудово право, приложими 

колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и 

трудово право, които са изброени в Приложение № 10 към ЗОП; 

3. Участник, който не е представил в срок обосновка по чл.72, ал.1 или чиято оферта не е 

приета съгласно чл.72, ал.3-5 ЗОП; 

4. Участниците са свързани лица;  

IV.3. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР 

Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност 

Участниците трябва да бъдат вписани в Централния професионален регистър на строителя 

(ЦПРС) и да имат издадено удостоверение от Камарата на строителите или еквивалент, а за 

чуждестранни лица – в аналогични регистри, съгласно законодателството на държавата 

членка, в която са установени,  за втора група, трета категория. Изискването се декларира в 

еЕЕДОП, в Част IV: Критерии за подбор, раздел А: Годност, „Вписване в съответен 

професионален регистър“. При подаване на офертата участниците попълват само съответния 

раздел в еЕЕДОП. 

Преди сключване на договора участникът определен за изпълнител представя заверено копие 

на валидно Удостоверение за вписване в ЦПРС към Камарата на строителите за изпълнение на 

строежи от категорията строеж, в която попада обекта на обществената поръчка или 

еквивалент.  

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.  

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

дейностите по строителство.  

При предвидено участие на подизпълнители, същите следва да бъдат посочени в еЕЕДОП, 

както и да се посочи дела от поръчката, който ще им възложат. В този случай 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. 

Икономическо и финансово състояние 

Участникът в процедурата трябва да отговаря на минимални изисквания за икономическо и 

финансово състояние, както следва: 
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aУчастникът следва да е реализирал през последните три приключили финансови 

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

минимален общ оборот, в размер не по-малко от 3 000 000.00 лева. В случай на участие на 

обединение, което не е юридическо лице изискването се отнася общо за обединението. 

Изискването се декларира в еЕЕДОП, в Част IV: Критерии за подбор, буква Б: икономическо и 

финансово състояние, “Общ годишен оборот“. При подаване на офертата участниците 

попълват само съответния раздел в еЕЕДОП. 

Поставеното изискване се доказва с документи по чл. 62, ал. 1 от ЗОП.  

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с посочения 

критерии за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в 

него. 

При използване на капацитета на трети лица, съгласно чл. 65 от ЗОП, кандидатите или 

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 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. 

При предвидено участие на подизпълнители, същите следва да бъдат посочени в ЕЕДОП, 

както и да се посочи дела от поръчката, който ще им възложат. В този случай 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. 

b. Участникът трябва да притежава валидна застраховка „Професионална отговорност 

в строителството“, съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, с минимална застрахователна сума, съгласно 

Наредбата за условията и реда за задължителното застраховане в проектирането и 

строителството, за III-та категория строителство, съобразно строежа - предмет на 

обществената поръчка. 

Участникът следва да предостави посочената информация еЕЕДОП в част IV Критерии за 

подбор, буква Б: Икономическо и финансово състояние, „Застрахователна полица за риск 

„професионална отговорност“. При подаване на офертата участниците попълват само 

съответния раздел в еЕЕДОП. 

Поставеното изискване се доказва при подписване на договора с копие на валидна 

застраховка „Професионална отговорност в строителството“, с изискуемото покритие. 

В случай на участие на обединение, което не е юридическо лице спазването на изискването 

може да бъде осигурено от един или повече от партньорите в обединението, съобразно 

разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в 
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договора за създаване на обединението по отношение на дейностите, свързани със 

строителството.  

При използване на капацитета на трети лица, съгласно чл. 65 от ЗОП, кандидатите или 

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 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. 

При предвидено участие на подизпълнители, същите следва да бъдат посочени в еЕЕДОП, 

както и да се посочи дела от поръчката, който ще им възложат. В този случай 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. 

Технически и професионални способности 

Участникът в процедурата трябва да отговаря на минимални изисквания за технически 

възможности и квалификация, както следва: 

a. Участникът следва да има опит в изпълнението на строителство, с предмет, идентичен 

или сходен с предмета на поръчката, за последните 5 /пет/ години, считано от датата на 

подаване на офертата. За строителство „сходно“ с предмета на общесвената поръчка, следва да 

се разбира: „Изграждане и/или реконструкция, и/или рехабилитация, и/или основен ремонт на 

пътища и/или улици“. Участникът декларира съответствието с посочения критерий за подбор 

чрез попълване на еЕЕДОП в Част IV: Критерии за подбор, буква В: технически и 

професионални способности, „За поръчки за строителство: извършени строителни дейности от 

конкретния вид“. При подаване на офертата участниците попълват само съответния раздел в 

еЕЕДОП.   

Поставеното изискване се доказва с документи по чл. 64, ал. 1, т. 1 от ЗОП - списък на 

строителството, идентично или сходно с предмета на обществената поръчка (Образец № 8), 

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. 

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с посочения 

критерии за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в 

него. 

При използване на капацитета на трети лица, съгласно чл. 65 от ЗОП, кандидатите или 

участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка 
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между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото 

състояние, техническите способности и професионалната компетентност.  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. 

При предвидено участие на подизпълнители, същите следва да бъдат посочени в ЕЕДОП, 

както и да се посочи дела от поръчката, който ще им възложат. В този случай 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. 

b.Участникът следва да разполага с персонал и с ръководен състав с определена 

професионална компетентност за изпълнението на поръчката, състоящ се от минимум:   

Ръководител обект: следва да има придобита образователно-квалификационна степен 

„бакалавър”, със специалност, намираща приложение в едно или повече от следните 

професионални направления: пътно или транспортно строителство или еквивалентно 

специалност (за чуждестранни експерти и/или експерти, с придобита в чужбина специалност); 

следва да има минимум 3 г. професионален опит по специалността. 

Технически ръководител: има придобита професионална квалификация, отговаряща на 

изискванията на чл. 163а, ал.2, във връзка с чл.163а, ал.4, изр. първо от ЗУТ;  има минимум 3 

години  опит като технически ръководител на строителни обекти.  

Координатор по безопасност и здраве: строителен инженер, притежаващ валидно 

удостоверение за координатор по безопасност и здраве в строителството или еквивалентен 

документ, с опит като Координатор по безопасност и здраве, не по – малко от 2 години. 

Контрол по качество: строителен инженер, притежаващ 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, с опит като Контрол по качеството, не по – малко от 2 години. 

При подаване на офертата участникът декларира съответствието с посочения критерий за 

подбор чрез попълване на еЕЕДОП в част IV. „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и 

професионални способности“, „Технически лица или органи за контрол на качеството“. При 

подаване на офертата участниците попълват само съответния раздел в еЕЕДОП. 

Поставеното изискване се доказва с документи по чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП - списък на 

персонала, който ще изпълнява обществената поръчка и членовете на ръководния състав, 

който ще отговаря за изпълнението на поръчката, в който е посочена професионалната 

компетентност на лицата (Образец № 9). 
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При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с посочения 

критерии за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в 

него. 

При използване на капацитета на трети лица, съгласно чл. 65 от ЗОП, кандидатите или 

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.По отношение на 

критериите, свързани с професионална компетентност, кандидатите или участниците могат да 

се позоват на капацитета на трети лица само ако лицата, с чиито образование, квалификация 

или опит се доказва изпълнение на изискванията на възложителя, ще участват в изпълнението 

на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет. Когато кандидатът или 

участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще 

разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица 

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

доказването на които кандидатът или участникът се позовава на техния капацитет и за тях да 

не са налице основанията за отстраняване от процедурата. 

При предвидено участие на подизпълнители, същите следва да бъдат посочени в ЕЕДОП, 

както и да се посочи дела от поръчката, който ще им възложат. В този случай 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. 

Допустимо е едно физическо лице да съвместява повече от една позиция от екипа и да 

изпълнява функциите на повече от един експерт, в случай че той отговаря на посочените по-

горе изисквания за всяка една от позициите. 

 c.Участникът да има внедрени следните системи: 

• система за управление на качеството съгласно стандарта EN ISO 9001:2008(2015) или 

еквивалентен с обхват, съгласно предмета на поръчката; 

• система за управление на околната среда съгласно стандарта EN ISO 14001:2004(2015) 

или еквивалентен с обхват предмета на поръчката. 

Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други 

държави членки. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за 

осигуряване на качеството, когато участникът не е имал достъп до такива сертификати или е 

нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. Като в 

този случай участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са 

еквивалентни на изискваните. 

При подаване на офертата участникът декларира съответствието с посочения критерий за 

подбор чрез попълване на еЕЕДОП в Част IV: Критерии за подбор, буква Г: „Схеми за 

осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“. 
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При подаване на офертата участниците попълват само съответния раздел в еЕЕДОП. 

Поставеното изискване се доказва с документ за валиден сертификат за система за управление 

на качеството EN ISO 9001:2008(2015) или еквивалентен с обхват съгласно предмета на 

поръчката, еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за управление на 

качеството, с обхват предмета на поръчката. 

Поставеното изискване се доказва с документ за валиден сертификат за система за опазване на 

околната среда EN ISO 14001:2004(2015) или еквивалентен, с обхват по предмета на 

поръчката или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за опазване на 

околната среда, с обхват предмета на поръчката . 

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

дейностите по строителство.  

При използване на капацитета на трети лица, съгласно чл. 65 от ЗОП, кандидатите или 

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 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. 

При предвидено участие на подизпълнители, същите следва да бъдат посочени в еЕЕДОП, 

както и да се посочи дела от поръчката, който ще им възложат. В този случай 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. 

При чуждестранни участници, за доказване съответствие с критериите за подбор се 

представят аналогични документи, съгласно законодателството на държавата, в която 

участникът е установен. 

При участие предвидено участие на трети лица и/или подизпълнители, задължително 

същите представят еЕЕДОП. 

Забележка: Съгласно чл. 64, ал. 7 от ЗОП ще бъдат приемани и други доказателства за 

еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда, когато 

кандидат или участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги 

получи в съответните срокове по не зависещи от него причини. В тези случаи, кандидатът или 

участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на 

изискваните. 

Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по 

съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за 

акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по 
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Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за 

акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване 

съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на 

съответствието. 

IV.4. ИЗПОЛЗВАНЕ КАПАЦИТЕТА НА ТРЕТИ ЛИЦА 

Участниците в настоящата процедура, в това число и участници – обединения от физически 

и/или юридически лица, могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от 

правната връзка между тях, по отношение на критериите за подбор, поставени от 

Възложителя, съгласно чл.65, ал.1 от ЗОП.  

Участник, който участва самостоятелно, но ще ползва капацитета на едно или повече трети 

лица, по отношение на критериите за подбор, представя отделен еЕЕДОП 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 попълва Раздел В 

„Информация относно използването на капацитета на други субекти“ на част ІІ от еЕЕДОП. 

Ако полето е попълнено с „Да“ се представя еЕЕДОП надлежно попълнен и подписан от 

лицата по чл. 40, ал. 1 от ППЗОП, за третите лица. В еЕЕДОП 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. 

Когато участник 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, на основание чл.65, ал.4 ЗОП, трябва да отговорят на съответните критерии за 

подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях не са 

налице основанията за отстраняване от процедурата.  

Ако посоченото от участника лице не отговаря на изискванията на чл.65, ал.4 ЗОП, 

Възложителят ще изиска от участника да го замени с лице, което отговаря на поставените 

изисквания.   

IV.5. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ 

В случай, че участник възнамерява да ползва подизпълнител/-и, в офертата си той следва да 

посочи лицето/-та – подизпълнител/-и, както и дела от поръчката, който ще им бъде възложен. 

В този случай участниците трябва да представят 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 основанията за отстраняване 

от процедурата.  
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Участник, който участва самостоятелно, но ще ползва един или повече подизпълнители, 

представя попълнен отделен еЕЕДОП 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  попълва Раздел Г „Информация за подизпълнители, чийто 

капацитет икономическият оператор няма да използва“ на част ІІ от еЕЕДОП. Ако полето е 

попълнено с „Да“ се представя еЕЕДОП за всеки подизпълнител надлежно попълнен и 

подписан от лицата по чл. 40, ал. 1 от ППЗОП. В еЕЕДОП подизпълнителят/лите посочват 

информацията, изисквана съгласно раздел А и Б от част ІІ и попълват част ІІІ „Основания за 

изключване“. В случай, че при изпълнение на поръчката участникът ще ползва 

подизпълнители, посочените критерии за подбор се прилагат за подизпълнителите, съобразно 

вида и дела от поръчката, които те ще изпълняват. 

Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на посочените от него 

условия.  

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. Разплащанията 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. Към искането 

изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част 

от тях като недължими. Възложителят има право да откаже плащане, когато искането за 

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

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: 

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

2. 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 чл.66, ал.11 ЗОП. 

Участникът, избран за изпълнител, следва да сключи договор за подизпълнение с 

подизпълнителите, посочени в офертата. В срок до 3 дни от сключване на договора за 

подизпълнение или на допълнителното споразумение за замяна на посочен в офертата 

подизпълнител изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на 

възложителя, заедно с доказателства, че са изпълнение условията по чл.66, ал.2 и ал.11 от 

ЗОП. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече дейности, които са 

включени в предмета на договора за подизпълнение. Независимо от възможността за 
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използване на подизпълнители отговорността за изпълнение на договора за обществена 

поръчка е на изпълнителя. 

Участникът ще бъде отстранен от участие в поръчката, ако не отговаря на някое от 

горните изисквани, относно основания за отстраняване и критерии за подбор.  

V. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА И ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

V.1. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ  

1.За участие в процедурата заинтересованите лица подават оферти, изготвени съгласно 

условията и изискванията на обществената поръчка, на настоящата документация, на Закона 

за обществените поръчки и Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчка, към 

които прилагат и информация относно липсата на основания за отстраняване и съответствието 

си с критериите за подбор.  

2.Офертата за участие следва да се представи в срока и на адреса, посочени в обявлението, по 

реда, описан в настоящата документация.  

3.Всеки участник има право да представи само една оферта. Не се допуска представяне на 

варианти на оферта. 

4.Офертата се изготвя на български език.  

5.Всички документи в офертите трябва да бъдат актуални към датата, определена за краен 

срок за подаване на офертите. 

6.Всички документи, които не са оригинали, и за които се поставя изискване за заверка, следва 

да бъдат заверени от участника на всяка страница с гриф „Вярно с оригинала“. Задължително 

следва да има собственоръчен подпис на представляващия участника и положен пречат.  

7.Офертата трябва да бъде подписана от законния представител на участника съгласно 

регистрацията му или от надлежно упълномощено от него лице с нотариално заверено 

пълномощно. При участници – обединения – офертата се подписва от лицето, посочено като 

представляващ в обединението (в акта за създаване на обединение или в допълнителен 

документ, подписан от партньорите в обединението).  

8. 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 изисквания от страна на участника може да доведе до отстраняването му. 

9.Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите 

са за сметка на участника. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи 

нейното пристигане на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока за подаване 

на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника. 

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

получаване на офертите, и представлява времето, през което участниците са обвързани с 

условията на представените от тях оферти. Възложителят може да изиска от класираните 
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участници да удължат срока на валидност на офертите си до момента на сключване на 

договора за обществената поръчка.  

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

обществена поръчка, ако представи оферта с по-кратък срок на валидност и/или откаже да го 

удължи или ако представи оферта с нормален срок, но при последващо поискване от 

възложителя откаже да я удължи. 

11.Възложителят на основание чл.47, ал.3 от ЗОП изисква от участниците в настоящата 

процедура да декларират, че офертите им да изготвени при спазване на задълженията, 

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

на труд, които са в сила на територията на Република България и са приложими към 

предоставяната услуга, предмет на обществената поръчка, а именно: строителство. 

Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за 

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

заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България, са следните:  

Национална агенция по приходите  

(www.nap.bg);  

Национален осигурителен институт  

(www.noi.bg);  

Министерство на околната среда и водите  

(www.moew.government.bg),  

Министерство на труда и социалната политика 

 (www.mlsp.government.bg) 

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

конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна. Когато участниците са се 

позовали на конфиденциалност, съответната информация не се разкрива от възложителя. 

Участниците НЕ могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на предложенията 

от офертите им, които подлежат на оценка – посочването става с декларация (свободен 

текст), неизменна част от техническото предложение на участника. 

V.2. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА - УКАЗАНИЕ ЗА 

ПОДГОТОВКАТА И ОПАКОВАНЕТО 

Документите, свързани с участието в процедурата се представят от участника, или от 

упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с 

препоръчана пратка с обратна разписка, на следния адрес: гр. Белоградчик 3900, ул. ”Княз 

Борис I” №6, преди часа и датата, посочени в обявлението като срок за представяне на 

офертите. 

http://www.nap.bg/
http://www.noi.bg/
http://www.moew.government.bg/
http://www.mlsp.government.bg/
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1. Документите се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се 

посочват: 

 наименованието на кандидата или участника, включително участниците в 

обединението, когато е приложимо; 

  адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес; 

  наименованието на поръчката. 

Офертата на участник включва документите по чл. 39, ал. 2 и 3, т. 1 от ППЗОП, опис на 

представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис: "Предлагани 

ценови параметри",който съдържа ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП.  

2. Опаковката на всеки от участниците следва да включва следните документи: 

2.1.   Опис на представените документи - Образец № 1 

2.2. Електронен Единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП) – При 

подаване на оферта участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и 

съответствие с критериите за подбор чрез представяне на електронен Единен европейски 

документ за обществени поръчки (еЕЕДОП),  а когато е приложимо - еЕЕДОП за всеки от 

участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко 

лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката. еЕЕДОП е посочен в 

настоящата документация като Образец № 2. 

еЕЕДОП се попълва в съответствие с чл. 67 от ЗОП и указанията в настоящата документация 

за участие, като се попълват единствено приложимите към настоящата процедура текстове. В 

него се предоставя съответната информация, изисквана от възложителя, и се посочват 

националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или 

компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е 

установен, са длъжни да предоставят информация. 

Съгласно чл. 67, ал. 4 от ЗОП (в сила от 01.04.2018 г.), в офертите, подадени след 01.04.2018 г., 

Единният европейски документ за обществени поръчки се предоставя в електронен вид по 

образец, утвърден с акт на Европейската комисия (Образец № 2). В тази връзка еЕЕДОП следва 

бъде  цифрово подписан с квалифициран електронен подпис, който да идентифицира лицето, 

което е оправомощено да направи волеизявленията, съгласно чл. 40, ал.1 от ППЗОП. 

Попълненията и подписан електронно еЕЕДОП следва да бъде 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.
1
 

2.3. Доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо (съгласно чл.56 

от ЗОП и чл.45, ал.2 от ППЗОП);  

                                                           
1
 Методическо указание на Агенция по обществените поръчки може да намерите на следния интернет адрес: 

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

 

http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/MU4_2018.pdf
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2.4.Копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на 

обединение, което не е юридическо лице, съдържащо изискуемата от възложителя 

информация – приложимо е само по отношение на участници – обединения, които не са 

юридически лица;  

2.5.Техническо предложение, съдържащо: 

а) Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният 

представител на участника (ако е приложимо); 

б) Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и 

изискванията на възложителя и приложения към него – Образец № 3. 

В своето предложение за изпълнение на поръчката участникът следва да представи: 

Организация за качествено изпълнение на поръчката и линеен календарен график, както и 

диаграма на работната ръка и механизацията. 

Предложението за изпълнение на поръчката се изготвя и подписва в един оригинален 

екземпляр. Предложението се представя и на електронен носител във формат pdf. 

в) Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – Образец № 4 

г) Декларация за срока на валидност на офертата - Образец № 5 

д) Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е 

приложимо - Образец № 6 

е) Друга информация и/или документи, изискани от възложителя; 

2.6. Ценово предложение, съдържащо предложението на участника относно цената за 

изпълнение на поръчката – Образец №7 и Образец №7а  от настоящата документация. 

Ценовото предложение се поставя в отделен, запечатан непрозрачен плик, с надпис 

„Предлагани ценови параметри“.  

Ценовото предложение на участника се изготвя и подписва в един оригинален екземпляр. 

Представя се и на електронен носител, във формат pdf, а Количествено-стойностната сметка във 

формат “excel” и се поставят в запечатания, непрозрачен плик, с надпис “Предлагани ценови 

параметри”. 

Участник, който е предложил цена, надхвърляща прогнозната стойност за, ще бъде отстранен 

от участие. 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 плика „Предлагани ценови параметри” елементи, свързани с 

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

Цените следва да бъдат представени в лева без ДДС и с ДДС. Отговорност за евентуално 

допуснати грешки или пропуски в изчисленията на предложените цени носи единствено 

участникът в процедурата. 
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Ако участник не представи техническо предложение и/или някое от приложенията към него, 

или представеното от него предложение за изпълнение и/или приложенията към него, не 

съответстват на изискванията на Възложителя, ще бъде отстранен от участие в процедурата. 

Ако участник представи Линеен календарен график, в които не са включени всички мерки и 

дейности, съгласно Техническата спецификация и/или е констатирана технологична 

несъвместимост на отделните СМР, и/или е налично противоречие с Техническата 

спецификация или други условия, заложени в процедурата, или в нормативен документ, ще 

бъде отстранен от участие. 

Ако участник представи Линеен календарен график със срок за изпълнение, различен от 

посочения в Предложението за изпълнение на поръчката, или предложеният от участника срок 

не съответства на изискванията на Възложителя, ще бъде отстранен от участие в процедурата. 

Документите към техническото предложение, както и приложенията към предложението за 

изпълнение на поръчката, следва да съдържат емблемата на Европейския съюз, както и 

думите: „Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони", „Европа инвестира в 

селските райони“, ПРСР 2014-2020, Емблемата на Програмния период и националното знаме 

на Република България, а в долния колонтитул и Проект № 05/07/2/0/00589„Реконструкция и 

рехабилитация на улици в град Белоградчик“, каквито реквизити съдържа и предложението за 

изпълнение.  

Посоченото изискване се отнася за всички  документи по процедурата. 

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

на получаването, за което на приносителя се издава документ. 

Възложителят не приема за участие в процедурата оферти, които са представени след 

изтичане на крайния срок за получаване, или са в незапечатана опаковка, или в опаковка с 

нарушена цялост. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър на възложителя, 

когато е приложимо. 

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

допълни или да оттегли офертата си.  

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 се 

завеждат в регистъра на Възложителя. В тази хипотеза оферти от лица, които не са включени в 

списъка не се приемат.  

Срокът за подаване на оферти може да се удължи при условията и реда на чл. 100 от ЗОП. 

Във връзка с провеждането на процедурата и с подготовката и подаване на офертите, за 

необходими действия и обстоятелства, които не са разгледани в документацията за участие и 

обявлението за откриване на процедурата, се прилага ЗОП и ППЗОП. 

VI. ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

VI.1. ДЕЙСТВИЯ НА КОМИСИЯТА ЗАРАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ  
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На основание чл.103 от ЗОП след изтичане на срока за подаване на оферти, Възложителят ще 

назначи Комисия за разглеждане и оценка на офертите.  

Публична част 

Получените оферти ще се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват 

участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители 

на средствата за масово осведомяване.  

Комисията отваря по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни опаковки и 

оповестява тяхното съдържание, както и проверява 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. 

Непублична част 

Комисията разглежда документите за съответствие с изискванията към личното състояние и 

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

Когато установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително 

нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното 

състояние или критериите за подбор, комисията ги посочва в протокола и изпраща протокола 

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

дни от получаването на протокола участниците, по отношение на които е констатирано 

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

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

ВАЖНО! Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и 

обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти. 

Възможността за представяне на нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат 

променена и/или допълнена информация се прилага и за подизпълнителите и третите лица, 

посочени от участника. Участникът може да замени подизпълнител или трето лице, когато е 

установено, че подизпълнителят или третото лице не отговарят на условията на възложителя, 

когато това не води до промяна на техническото предложение. 

Когато промените се отнасят до обстоятелства, различни от посочените по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 

и 7 и чл. 55, ал.1, т. 5 от ЗОП, новият ЕЕДОП може да бъде подписан от едно от лицата, които 

могат самостоятелно да представляват кандидата или участника. 

След изтичането на срока от 5 работни дни комисията пристъпва към разглеждане на 

допълнително представените документи относно съответствието на участниците с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор.  

Разглеждане на Техническите и Ценовите предложения 
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Комисията не разглежда техническите предложения на участниците, за които е установено, че 

не отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор. Комисията 

разглежда допуснатите оферти и проверява за тяхното съответствие с предварително 

обявените условия.  

Ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на 

възложителя, не се отваря. Когато част от показателите за оценка обхващат параметри от 

техническото предложение, комисията отваря ценовото предложение, след като е извършила 

оценяване на офертите по другите показатели. 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.  

Избор на Изпълнител 

Комисията определя за изпълнител на поръчката участник за когото са изпълнени следните 

условия: 

1. Не са налице основания за отстраняване от процедурата, освен в случаите по чл.54, ал.3 от 

ЗОП и отговаря на критериите за подбор; 

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

обявените от възложителя условия и избрания критерий за възлагане.  

За работата си Комисията изготвя протокол, който се утвърждава от Възложителя. В 10-

дневен срок от утвърждаване на протокола от работата на Комисията Възложителят издава 

решение за определяне на изпълнител или за прекратяване на процедурата, ако е приложимо. 

Решението се изпраща в един и същи ден на участниците и се публикува в Профила на 

купувача. 

VI.2. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗБРАНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ  

Възложителят сключва с определения изпълнител писмен договор за обществена поръчка, при 

условие, че при подписване на договора определеният изпълнител: 

1. Представи актуални документи, удостоверяващи липсата на основания за отстраняване от 

процедурата, както и съответствието с критериите за подбор. Когато участникът, избран за 

изпълнител, е чуждестранно лице, той представя съответния документ, издаден от 

компетентен орган, съгласно законодателството на държавата в която участникът  е 

установен. Когато в съответната държава не се издават документи за посочените 

обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът 

представя декларация, ако такава декларация има правно значение съгласно 

законодателството на съответната държава. Когато декларацията няма правно значение, 

участникът представя официално заявление, направено от компетентен орган в 

съответната държава.  
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ВАЖНО: Актуални документи се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако 

има такива. 

2. Представи определената гаранция за изпълнение на договора; 

3. Извърши съответната регистрация, представи документи или изпълни изискване съобразно 

чл.112, ал.1, т.4 ЗОП, ако е приложимо; 

ВАЖНО: Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на 

физически и/или юридически лица, договорът за обществена поръчка се сключва след като 

изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна 

регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи, съгласно 

законодателството на държавата, в която обединението е установено.  

При изпълнение на договорите за обществени поръчки изпълнителят и техните 

подизпълнители са длъжни да спазват всички приложими 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 

съгласно приложение №10 от ЗОП.  

VI.3. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ  

1. Избраният изпълнител, преди сключване на договора за възлагане на обществената 

поръчка, следва да представи гаранция за изпълнение в размер на 3% от стойността на 

договора.  

2. Гаранцията може да се предостави в една от следните форми: 

 Парична сума; 

 Банкова гаранция; 

 Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на 

изпълнителя;  

3. Участникът, избран за изпълнител, сам избира формата на гаранция за изпълнение. Когато 

избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в 

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

гаранцията или титуляр на застраховката.  

4. Когато гаранцията е под формата на парична сума или банкова гаранция, последната може 

да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант; 

5. Когато гаранцията за изпълнение е парична сума, същата се внася по следната сметка на 

Община Белоградчик: 

БАНКА: Интернешънъл Асет Банк АД, офис Белоградчик 

IBAN: BG36IABG74963300270100 

BIC: IABGBGSF 
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В нареждането за плащане задължително следва да бъде посочено името на процедурата, 

както и договор за отпускане на финансова помощ № 05/07/2/0/00589 от 21.12.2017г. 

6. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, в нея 

следва изрично да е посочено името на процедурата и да е записано, че: 

- е безусловна и неотменима; 

- е в полза на възложителя; 

е със срок на валидност най-малко 30 (тридесет) дни, след крайния срок за изпълнение на 

договора за обществена поръчка; 

7. Когато гаранцията за изпълнение на договора е представена от определеният изпълнител 

под формата на застраховка, същата трябва да е сключена в полза на Община Белоградчик, 

като застрахователната сума да е равна по размер на размера на дължимата гаранция за 

изпълнение и премията по застраховката да е внесена еднократно, а не на части. Срок на 

валидност на застраховката, трябва да бъде най-малко 30 дни след изтичане срока за 

изпълнение. 

8.Банковите разходи по откриването на гаранцията са за сметка на изпълнителя. Изпълнителят 

трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че 

размерът на получената от Възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в 

настоящата процедура. 

9.Възложителят освобождава гаранцията за участие без да дължи лихви за периода, през който 

средствата законно са престояли при него. 

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

уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка. 

VII.КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И УЧАСТНИЦИТЕ 

Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни 

средства до документацията за обществената поръчка на следния Интернет адрес: 

www.belogradchik.bg, в раздел „Профил на купувача“.  

1. С публикуване на документите на профила на купувача се приема, че заинтересованите 

лица и/или участници са уведомени относно отразените в тях обстоятелства. 

2. Всички разяснения по условията в процедурата, на основание чл.180, ал.2 ЗОП ще се 

предоставят чрез публикуване на Профила на купувача, в срок от три дни от 

получаване на искането.  

3. Решенията на Възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците, и 

документите, които се прилагат към тях, се изпращат в 3-дневен срок от издаването им, 

както следва: на адреса, посочен от участника: на електронна поща, като съобщението, 

с което се изпращат се подписва с електронен подпис или чрез пощенска или друга 

куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка; или по факс; 
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4. Когато решението не е получено от участника по някой от начините, посочени в т.3, 

възложителят, в деня, в който е узнал за това, публикува съобщение до него в профила 

на купувача. Решението се смята за връчени от датата на публикуване на съобщението.  

5. Обменът на информация между възложителя и заинтересованите лица/участниците, се 

осъществява чрез пощенска или друга подходяща куриерска услуга или комбинация от 

тях и електронни средства.  

6. При уведомяване по електронен път или по факс уведомлението е редовно, ако е 

изпратено на адресите, посочени  в офертата на съответния участник и е получено 

автоматично генерирано съобщение, потвърждаващо изпращането. 

7. При промяна в посочения адрес, факс и електронен адрес за кореспонденция, 

участниците са длъжни в срок до 24 (двадесет и четири) часа надлежно да уведомят 

възложителя. 

8. Неправилно посочен адрес, факс и електронен адрес за кореспонденция или 

неуведомяване за промяна на същите освобождава възложителя от отговорност за 

неточно изпращане на уведомленията или информацията. 

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

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

целостта на данните и на конфиденциалността на документите за участие в 

процедурата до момента на тяхното отваряне и разглеждане, който е след изтичане на 

срока за тяхното получаване. 

РАЗДЕЛ VIII. 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, обявлението и 

документацията за участие в процедурата.  

При противоречие в записите на отделните документи от документацията валидни са записите 

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

последователност: 

1. Решението за откриване на процедурата; 

2. Обявление за обществена поръчка; 

3. Техническа спецификация; 

4. Указания за подготовка и подаване на офертите; 

5. Критерии за възлагане на поръчката и методика за определяне на комплексна оценка;  

6. Проект на договор за изпълнение на поръчката; 

7. Образците за участие в процедурата. 

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


