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I. 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 – инж. Борис Николов;  

 

2. ПРОЦЕДУРА  

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.ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА  

Обект на поръчка: услуга по смисъла на чл.3, ал.1, т.3 от ЗОП; 

 

4. ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА  

Предмет на настоящата обществена поръчка е: „Зимно поддържане  и снегопочистване 

на общински пътища и улици в населените места на територията на Община 

Белоградчик за бюджетната 2019 година”, което включва извършването на следните 

дейности:  

Дейност № 1: „Зимно поддържане  и снегопочистване на местни общински пътища на 

територията на Община Белоградчик” 

Дейност № 2: „Зимно поддържане и снегопочистване на улици в гр.Белоградчик и 

основни улици в селата на територията на Община Белоградчик” 

Дейност № 3: „Зимно поддържане и снегопочистване по улиците „Цар Иван Срацимир” и 

„Славянска”, като част от републикански път ІІІ-102 Бела-Белоградчик – Долни Лом – 

граница Монтана от км.14+695 до км.15+753 (обща дължина 1,058 км)”. 

 

5. ФИНАНСИРАНЕ   

Настоящата обществена поръчка ще се финансира от Републиканския бюджет в рамките 

на отпуснатите финансови средства за поддържане и снегопочистване на общинските 

пътища за бюджетната 2019 г. и с финансови средства, осигурени от Община Белоградчик. 

 

6. ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

 

Общата прогнозна стойност на обществената поръчка е до 91 215,00 (деветдесет и една 

хиляди двеста и петнадесет) лева без ДДС и/или 109 458,00 (сто и девет хиляди 

четиристотин петдесет и осем) лева с ДДС, както следва: 

За Дейност № 1: „Зимно поддържане  и снегопочистване на местни общински пътища на 

територията на Община Белоградчик” – в размер на 77 833,33 лева без ДДС и/или 

93 400,00 лева с ДДС; 

За Дейност № 2: „Зимно поддържане и снегопочистване на улици в гр.Белоградчик и 

основни улици в селата на територията на Община Белоградчик” в размер на 12 500,00 

лева без ДДС и/или 15 000,00 лева с ДДС; 

За Дейност  № 3: „Зимно поддържане и снегопочистване по улиците „Цар Иван 

Срацимир” и „Славянска”, като част от републикански път ІІІ-102 Бела-Белоградчик – 

Долни Лом – граница Монтана от км.14+695 до км.15+753 (обща дължина 1,058 км)” в 

размер на 881,66 лева без ДДС и/или 1 058,00 лева с ДДС, съгласно споразумителен 

протокол между Община Белоградчик и Агенция „Пътна инфраструктура”. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Участник, чието ценово предложение надхвърля финансовия ресурс ще бъде отстранен от 

участие в настоящата процедура. 

 

7. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Всички плащания по договора за възлагане на обществената поръчка се извършват по 

банков път в лева,  съгласно Ценовото предложение на Изпълнителят, след подписване 

на протокол за приемане на извършените работи и представяне на фактура. 

 

8. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА  

Срокът за изпълнение на обществената поръчка е 12 месеца от датата на сключване на 

договор. 

9. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

Мястото на изпълнение на обществената поръчка е територията на община Белоградчик, 

област Видин. 

 

II. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

Целта на обществената поръчка е избор на изпълнител за зимно поддържане  и 

снегопочистване на общински пътища и улици в населените места на територията на 

Община Белоградчик за бюджетната 2019 година при условията, посочени в настоящата 

документация , както следва: 

 

1.  Дейност №1 - „Зимно поддържане  и снегопочистване на местни общински пътища 

на територията на Община Белоградчик.” - снегопочистване, машинно опесъчаване и 

ръчно опесачаване на общинска пътна мрежа от  55.24 км.  

Дейностите по зимно поддържане се извършват на общински пътища, съгласно 

утвърдения списък на общински пътища, приет с Решение № 236/2007 г. на Министерски 

съвет. 

Дейностите по снегопочистване се извършват с необходимата за това техника, собственост 

и/или наета от изпълнителя. При извършване на снегопочистването следва да се спазват 

нивата на зимно поддържане на пътната настилка - степен ІІІ, ниво Г, съгласно 

„Технически правила и изисквания за поддържане на пътища” изготвени от Агенция 

„Пътна инфраструктура”. 

 

2. Дейност № 2 – „Зимно поддържане и снегопочистване на улици в гр.Белоградчик и 

основни улици в селата на територията на Община Белоградчик” - снегопочистване, 

машинно опесъчаване, ръчно опесъчаване.  

Дейността по снегопочистване се извършва приоритетно по следните улици - ул. „Княз 

Борис І”, бул. „Съединение”, ул. „Трети март”, ул. „Васил Левски”, ул. „Алеко 

Константинов”, ул. „Христо Смирненски”, ул. „Цар Асен І”. 

Дейността по снегопочистване на всички останали улици в града се извършва при 

натрупване на снежна покривка с дебелина 10 см., съгласно „Технически правила и 

изисквания за поддържане на пътища” изготвени от Агенция „Пътна инфраструктура”.  

Дейността по снегопочистване на основни улици в селата на територията на Община 

Белоградчик се извършва по улици, определени от кметския наместник на съответното 

село при натрупване на снежна покривка с дебелина 10 см. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3.Дейност №3 - „Зимно поддържане и снегопочистване по улиците „Цар Иван 

Срацимир” и „Славянска”, като част от републикански път ІІІ-102 Бела-

Белоградчик – Долни Лом – граница Монтана от км.14+695 до км.15+753 (обща 

дължина 1,058 км)” - снегопочистване, машинно опесъчаване, ръчно опесъчаване – 

приоритетно. 

Дейностите по снегопочистване се извършват с необходимата за това техника, собственост  

и/или наета от изпълнителя. При извършване на снегопочистването следва да се спазват 

нивата на зимно поддържане на пътната настилка- степен ІІ, ниво В, съгласно 

„Технически правила и изисквания за поддържане на пътища” изготвени от Агенция 

„Пътна инфраструктура”. 

 

Изпълнителят се задължава да отстранява за своя сметка повредите на техническата 

инфраструктура, причинени по негова вина при работа със снегопочистващите 

машини. 
 

III. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 

 

1. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ 

1.1. 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. 

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

представители или от лица, специално упълномощени за участие в процедурата, което се 

доказва с пълномощно. 

1.3.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.  

1.4. 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/обособен документ); 

- уговорена солидарна отговорност между членовете на обединението; 

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

1.6. 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. 

 

 



 

 

 

1.7. 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. 

1.8. 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 (раздел III.3.) 

клонът се позовава на ресурсите на търговеца, клонът представя доказателства, че при 

изпълнение на поръчката ще има на разположение този ресурс.  

1.9. 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. 

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

могат да бъдат самостоятелни участници в настоящата процедура. 

 

2. ОСНОВАНИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ 

Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка 

участник, когато: 

2.1. 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; 

2.2. 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; 

2.3. 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 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; 

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

2.5. 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; 

2.6. 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; 

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

2.8. 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  

 

 

 



 

 

 

 

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

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

установен; 

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

законодателството на държавата, в която е извършено деянието; 

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

нарушението е установено с акт на компетентен орган; 

2.11. 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; 

2.12. е опитал 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. 

 

Забележка: 

a. Основанията по т. 1, т. 2, т. 7 и т. 12 по-горе 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. Когато 

горните основания 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 

по т. 1, т. 2, т. 7 и т. 12 се попълва в отделен еЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата. 

В последната хипотеза (при подаване на повече от един еЕЕДОП), обстоятелствата, 

свързани с критериите за подбор, се съдържат само в еЕЕДОП, подписан от лице, което 

може самостоятелно да представлява съответния стопански субект. 

b. Основанията за отстраняване се прилагат и когато участник в процедурата е обединение 

от физически и/или юридически лица и за член на обединението е налице някое от тях (чл. 

57, ал. 2 от ЗОП). 

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: 

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

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

в. измама – по чл. 209 – 213 от НК; 

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

дейности – по чл. 108а от НК; 

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

чл. 108а, ал. 2 от НК; 

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 

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. 

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

Доказването липсата на основанията за отстраняване се извършва по реда на чл. 58 

от ЗОП. 

Уточнение: Участник, за когото са налице основания, посочени в т. 1 – 12, 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 някое от обстоятелствата по т. 1 - 12 и чл. 101, ал. 11 от ЗОП. 

Не се допуска до участие в процедурата и се отстранява участник, за когото са 

приложими хипотезите на 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, освен ако не е 

приложима разпоредбата на чл. 4 от същия закон. 

За липсата на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите 

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

свързаните с тях лица и техните действителни собственици, при подаване на оферта, 

участникът декларира липсата на обстоятелството чрез представяне на еЕЕДОП в 

съответствие с чл. 67 от ЗОП (информацията относно горепосоченото обстоятелство се 

попълва в Част III, Раздел Г на еЕЕДОП). 

Не се допуска до участие в процедурата и се отстранява участник, за когото са налице 

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

незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ), а именно: 

а. 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. 

б. 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 б. „а“ е станало съдружник, притежава дялове или е управител или 

член на орган на управление или контрол след освобождаването му от длъжност. 

Информация относно наличието или липсата на обстоятелствата по чл. 69 от ЗПКОНПИ се 

декларира в Част III, Раздел Г на еЕЕДОП. 

Освен на посочените по-горе основания, възложителят отстранява от процедурата: 

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; 

в) участници, които са свързани лица (информацията относно горепосоченото 

обстоятелство се попълва в Част III, Раздел Г на еЕЕДОП). 

 

3. ИЗПОЛЗВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА НА ТРЕТИ ЛИЦА 

3.1. 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. 

3.2. По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност, участниците 

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

квалификация или опит се доказва изпълнение на изискванията на Възложителя, ще 

участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет. 

3.3. Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, посочва това в Част ІІ, 

Раздел В от ЕЕДОП и приложимите полета от Част ІV от ЕЕДОП. Участникът трябва да 

може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите 

от третите лица задължения. 

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

 



 

 

 

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

основанията за отстраняване от процедурата. 

3.5. Възложителят може да изиска от участника да замени посоченото от него трето лице, 

ако то не отговаря на някое от условията по т. 3.4., с изключение на случаите, при които 

трето лице е включено в екипа, подлежащ на оценка. 

3.6. Когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица, 

той може да докаже изпълнението на критериите за подбор с капацитета на трети лица при 

спазване на условията по т. 3.2 – 3.4. 

3.7. Когато участник в процедурата е клон на чуждестранно лице, той може, за доказване 

на съответствие с изискванията за икономическо и финансово състояние, технически и  

професионални способности, да се позове на ресурсите на търговеца, в случай, че 

представи доказателства, че при изпълнение на поръчката ще има на разположение тези 

ресурси. 

 

4. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ 

4.1. Участниците посочват в ЕЕДОП подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им 

възложат, ако възнамеряват да използват такива. Съответната информация се попълва в 

Част ІV, Раздел В, т. 10 от ЕЕДОП. 

4.2. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно 

вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за 

отстраняване от процедурата. 

4.3. Независимо от възможността за използване на подизпълнители, отговорността за 

изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя. 

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

подизпълнителите, посочени в офертата (ако е приложимо). 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.  

 

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

включени в предмета на договора за подизпълнение.  

 

5. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР: 

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

Възложителят не поставя изисквания за годност (правоспособност) за упражняване на 

професионална дейност. 

 

5.2.Минимални изисквания към икономическото и финансовото състояние: 

Минимално изискване Документ, с който се доказва 

1. Минимални изисквания към икономическото и финансово състояние: 

1.Участникът трябва да има минимален 

общ оборот в размер на 182 000,00 лева 

за последните три приключили 

финансови години (2015 г., 2016 г. и 

2017 г.) в зависимост от датата, на която 

участникът е създаден или е започнал 

дейността си. За участник – 

чуждестранно лице оборотът се 

изчислява по официалния курс на БНБ за 

При подаване на офертата, на основание чл.67, 

ал.1 ЗОП, участникът попълва  поле 1а на 

раздел Б: Икономическо и финансово 

състояние в Част IV: „Критерии за подбор“ от 

eЕЕДОП. 

Преди сключване на договор за обществена 

поръчка, възложителят изисква от участника, 

определен за изпълнител, да представи 

документи по чл. 62, ал. 1, т. 4 от ЗОП –  



съответната валута в лева; 

 

справка за общия оборот на участника за 

последните три приключили финансови 

години (2015, 2016г. и 2017г.), или в 

зависимост от датата на която участникът е 

създаден или е започнал дейността си. 

 

5.3.Минимални изисквания към техническите и професионални способности 

Минимално изискване Документ, с който се доказва 

1. Участникът, следва да е изпълнил през 

последните 3 /три/ години, считано от 

датата на подаване на офертата,  

минимум 1 /една/ услуга, с предмет, 

идентичен или сходен с предмета на 

настоящата обществена поръчка. Под 

„услуга, с предмет, сходен с предмета 

на поръчката” следва да се разбира: 

дейности за зимно поддържане  и 

снегопочистване на общински пътища, 

улици и пътища  от републиканската 

пътна мрежа.  

При подаване на офертата, на основание 

чл.67, ал.1 ЗОП, участникът попълва поле 1а) 

от раздел  В: Технически и професионални 

способности в Част IV: „Критерии за подбор“ 

от eЕЕДОП. 

Преди сключване на договор за обществена 

поръчка, възложителят изисква от участника, 

определен за изпълнител: – Списък на 

услугите, идентични или сходни с предмета на 

поръчката, с посочване на стойностите, датите 

и получателите, заедно с доказателство за 

извършената услуга. 

2.Участникът следва да разполага с 

минимален брой техника за изпълнение 

на поръчката: 

1.Снегорини - с мощност минимум 80 к. 

с. и ширина на греблото минимум 290 см 

- 3 бр., в т.ч. 2 бр. със задвиждане на 2 

моста; 

2.Снегорини – с мощност минимум 80 к. 

с. и ширина на греблото минимум 250 см 

– 1 бр.;  

3.Верижна машина с гребло – с мощност 

до 80 к. с. - 1 бр.; 

4.Комбинирана машина за 

снегопочистване и опесъчаване с 

мощност минимум 80 к. с. – 1 брой; 

5.Опесъчители – 2 бр; 

6.Товарачна машина с мощност минимум 

80 к. с. – 1 бр. 

При подаване на офертата, на основание 

чл.67, ал.1 ЗОП, участникът попълва поле 9 от 

раздел В: Технически и професионални 

способности в Част IV: Критерии за подбор от 

eЕЕДОП. 

Преди сключване на договор за обществена 

поръчка, възложителят изисква от участника, 

определен за изпълнител, да представи 

декларация за инструменти, съоръжения и 

техническо оборудване, които ще бъдат 

използвани при изпълнение на поръчката. 

 

 

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. 

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. В случай, че участниците ползват подизпълнители в 

офертата следва да се представи доказателство за поетите от подизпълнителите 

задължения. 

В случай, че при изпълнение на поръчката участникът ще ползва капацитета на трети 

лица, последните трябва да отговарят на критериите за подбор, за доказването на които 

участникът се позовава на техния капацитет. В случай, че участникът ще ползва 

капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните 

ресурси, като представи в офертата документи за поетите от третите лица задължения. 

 



 

 

 

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. 

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. 

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. 

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, 

при условията на чл. 65, ал. 1-5 и ал. 7 от ЗОП. 

 

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

някое от горепосочените изисквания, относно основания за отстраняване и критерии 

за подбор.  

Възложителят може по собствена инициатива или по сигнал за нередност, 

еднократно да направи промени в обявлението и/или документацията на обществена 

поръчка, свързани с осигуряване законосъобразност на процедурата, отстраняване 

на пропуски или явна фактическа грешка, при условията и по реда на чл. 100 от 

ЗОП. 

 

IV. КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА 

 

Обществената поръчка ще се възложи въз основа на „икономически най-изгодна 

оферта”, определена по критерия „най-ниска цена”,  която се формира на база на най-

ниски единични цени по видове работа. 

Допуснатите до оценка оферти на участниците ще бъдат оценявани въз основа на 

предложените от тях единични цени за изпълнение на поръчката по видове работа: 

 

Видове работа Тегловен 

коефициент 

1. Единична цена за една машина с мощност на двигателя до 80 к.с. -  

(ЕЦ 1) 
20% 

2.Единична цена за една машина с мощност на двигателя над 80 к.с. - 

(ЕЦ2) 
30% 

3. Единична цена за машинно опесъчаване – (ЕЦ3) 20% 

4. Единична цена за ръчно опесъчаване   - (ЕЦ4) 10% 

5. Единична цена за пясък – (ЕЦ5) 10% 

6. Единична цена за сол – (ЕЦ6) 10% 

 

Точките на участниците се определят в съотношение към най-ниската предложена 

единична цена за съответният вид работа както следва: 

 

 

 

 



 

 

 

 

1.Единична цена за една машина с мощност на двигателя до 80 к.с. (ЕЦ1) – с тегловен 

коефициент 20% и се изчислява по следната формула: 

ЕЦ 1 = (ЕЦ1min / ЕЦ1i) х 20, където 

ЕЦ1min – представлява предложената най-ниска единична цена за една машина с 

мощност на двигателя до 80 к.с. 

ЕЦ1i – представлява цената, предложена от i - тия  участник 

 

2.Единична цена за една машина с мощност на двигателя над 80 к.с. (ЕЦ2) – с тегловен 

коефициент 30% и се изчислява по следната формула: 

ЕЦ2 = (ЕЦ2min / ЕЦ2i) х 30, където 

ЕЦ2min – представлява предложената най-ниска единична цена за една машина с 

мощност на двигателя над 80 к.с 

ЕЦ2i – представлява цената, предложена от i - тия  участник 

  

3.Единична цена за машинно опесъчаване (ЕЦ3)  - с тегловен коефициент 20% и се 

изчислява по следната формула: 

ЕЦ3 = (ЕЦ3min / ЕЦ3i) х 20, където 

ЕЦ3min – представлява предложената най-ниска единична цена за машинно опесъчаване 

ЕЦ3i – представлява цената, предложена от i - тия  участник 

 

4.Единична цена за ръчно опесъчаване  (ЕЦ4) - с тегловен коефициент 10% и се изчислява 

по следната формула: 

ЕЦ4 = (ЕЦ4min / ЕЦ4i) х 10, където 

ЕЦ4min – представлява предложената най-ниска единична цена за ръчно опесъчаване 

ЕЦ4i – представлява цената, предложена от i - тия  участник 

 

5.Единична цена за пясък (ЕЦ5) - с тегловен коефициент 10% и се изчислява по следната 

формула: 

ЕЦ5 = (ЕЦ5min / ЕЦ5i) х 10, където 

ЕЦ5min – представлява предложената най-ниска единична цена за пясък 

ЕЦ5i – представлява цената, предложена от i - тия  участник 

 

6.Единична цена за сол (ЕЦ6) - с тегловен коефициент 10% и се изчислява по следната 

формула: 

ЕЦ6 = (ЕЦ6min / ЕЦ6i) х 10, където 

ЕЦ6min – представлява предложената най-ниска единична цена за сол 

ЕЦ6i – представлява цената, предложена от i - тия  участник 

 

 

КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА 

Комплексната оценка се изчислява за всеки отделен участник по следния начин: 

KO = ЕЦ1 + ЕЦ2 + ЕЦ3 +ЕЦ4 + ЕЦ5 + ЕЦ6 

 

Когато получените оценки (комплексна, техническа или финансова) не са цели числа, а 

десетични дроби, те следва да се закръглят до втория знак след десетичната запетая. 

Максималната стойност на КО е 100 точки. 

 

 

 



 

 

 

 

V. КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И УЧАСТНИЦИТЕ 

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.  

УТОЧНЕНИЕ: Избраният от възложителя начин трябва да позволява удостоверяване на 

датата на получаване на информацията. 

Възложителят изпраща решенията по чл. 22, ал. 1, т. 3 – 10 ЗОП в тридневен срок от 

издаването им. В решенията се посочва връзка към електронната преписка в профила на 

купувача, където са публикувани протоколите и окончателните доклади на комисията. 

Решенията се изпращат: 

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; 

 по факс; 

Избраният от възложителя начин трябва да позволява удостоверяване на датата на 

получаване на решението 

 При промяна в посочения адрес и факс участниците са длъжни в срок до 24 (двадесет и 

четири) часа надлежно да уведомят възложителя. 

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. 

Участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на 

предложенията от офертите им, които подлежат на оценка. 

Възложителят може, по собствена инициатива или по искане на заинтересовано лице, 

еднократно да направи промени в обявлението, с което се оповестява откриването на 

процедурата и в документацията за обществената поръчка, по реда на чл. 100 ЗОП. 

 

VI. ГАРАНЦИЯ ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА 

Гаранцията за изпълнение на договора се представя от участника, определен за 

изпълнител, при подписване на договора, в размер 2 % (две на сто) от стойността на 

договора без ДДС.  

Гаранциите се предоставят в една от следните форми: 

а) парична сума; 

б) банкова гаранция.  В случай, че се представя банкова гаранция, същата трябва да е 

безусловна и неотменима, в нея да е записан предмета на договора и да е със срок на 

валидност минимум 30 дни, след крайния срок на договора; 

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

изпълнителя. Застраховката не може да бъде използвана за обезпечение на отговорността 

на изпълнителя по друг договор. Текстът на застраховката се съгласува с Възложителя.  
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Застраховката следва да е със срок на валидност минимум 30 календарни дни, след 

крайния срок на договора; 

Гаранцията под формата на парична сума или банкова гаранция може да се предостави от 

името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант. 

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

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

уреждат в договора за обществена поръчка.  

Когато гаранцията се представя под формата на парична сума същата се превежда по 

следната сметка: 

Банка: Интернешънъл Асет банк 

IBAN: BG 36 IABG 74963300270100;  

BIC: IABGBGSF; 

При представяне на гаранцията изрично се посочва предмета на обществената поръчка, за 

която се внася/представя гаранцията за изпълнение. 

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

уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка. 

Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за периода, 

през който средствата законно са престояли при него.  

 

VІI. ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА И 

РАЗЯСНЕНИЯ 

Достъп до документацията за обществена поръчка: Възложителят предоставя неограничен, 

пълен, безплатен и пряк достъп до документацията за обществената поръчка от датата на 

публикуване на обявлението в Регистъра на АОП на интернет страницата на „Профила на 

купувача“ на Възложителя:  http://belogradchik.bg/?cat=49 

Всяко лице може да поиска писмено от Възложителя разяснения по решението, 

обявлението и документацията за обществената поръчка до 7(седем) дни преди изтичане 

на срока за получаване на офертите. 

Възложителят предоставя разясненията в 3-дневен срок от получаване на искането. 

Разясненията се предоставят чрез публикуване на профила на купувача, 

 

 

VIII. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА И ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

 

1.ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ 

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. 

Срокът на валидност на офертите е 90 (деветдесет) календарни дни, считано от крайния 

срок за получаване на офертите, и представлява времето, през което участниците са  
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обвързани с условията на представените от тях оферти. Възложителят може да изиска от 

класираните 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. 

Всеки участник в настоящата процедура има право да представи само една оферта  Не се 

допуска представяне на варианти на офертата. 

Офертата се подава на български език в един оригинал.  

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

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.  

Офертите се подават на следния адрес: ОБЩИНА Белоградчик – гр. Белоградчик, ул. 

„Княз Борис I” № 6 до датата и часа, посочени в обявлението. За час на получаване се 

приема часът, отбелязан при издаване на входящ номер. 

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

или оттегли офертата си. 

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. 

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. 

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, и по възможност факс и електронен адрес; 

наименованието на обществената поръчката . 

 

2. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА И УКАЗАНИЕ 

ЗА ПОДГОТОВКА И ОПАКОВАНЕТО 

Офертата трябва да съдържа следните документи: 

1. Опис на представените документи - Образец № 1; 

2. Заявление за участие, включващо най-малко:  

А) Електронен Единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП) (Образец 

№ 2) за участника в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя, а 

когато е приложимо - еЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е 

юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат 

ангажирани в изпълнението на поръчката. еЕЕДОП е представен в настоящата 

документация – Образец № 2. 

Важно!!! 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 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.
1
 

 

Указание за подготовка на еЕЕДОП: 

1) При подаване на оферта участникът декларира липсата на основанията за отстраняване 

и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на еЕЕДОП. 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. 

2) 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 по т. 1). 

3) Участниците могат да използват еЕЕДОП, който вече е бил използван при предходна 

процедура за обществена поръчка, при условие че потвърдят, че съдържащата се в него 

информация все още е актуална. Участниците могат да използват възможността, когато е 

осигурен пряк и неограничен достъп по електронен път до вече изготвен и подписан 

електронно еЕЕДОП. В тези случаи към документите за подбор вместо еЕЕДОП се 

представя декларация, с която се потвърждава актуалността на данните и автентичността 

на подписите в публикувания еЕЕДОП, и се посочва адресът, на който е осигурен достъп 

до документа. 

4) Лицата по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 ЗОП са: 

4.1) лицата, които представляват участника; 

4.2) лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника; 

4.3) други 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. 

5) Лицата по т. 4.1) и 4.2) са, както следва: 

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

закон; 

5.2) при командитно дружество- неограничено отговорните съдружници по чл. 105 от 

Търговския закон; 

5.3) 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; 

5.4) при акционерно дружество - лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 244, ал. 1 от 

Търговския закон; 

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

Търговския закон; 

5.6) при едноличен търговец - физическото лице - търговец; 

5.7) при клон на чуждестранно лице - лицето, което управлява и представлява клона или 

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

регистриран; 

5.8) в случаите по т. 5.1) - 5.7) - и прокуристите, когато има такива; 

5.9) в останалите случаи, включително за чуждестранните лица - лицата, които 

представляват, управляват и контролират участника съгласно законодателството на 

държавата, в която са установени. 

 

                                                 
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  
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6) В случаите т. 5.8), когато лицето има повече от един прокурист, декларацията се подава  

само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република 

България. 

7) Когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП се отнасят за 

повече от едно лице, всички лица подписват един и същ еЕЕДОП. Когато е налице 

необходимост от защита на личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с 

личното състояние, информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 

55, ал. 1, т. 5 от ЗОП се попълва в отделен еЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата. 

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

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

от лице, което може самостоятелно да представлява съответния стопански субект. 

8) В случаите по т. 7), когато се подава повече от един еЕЕДОП, обстоятелствата, свързани 

с критериите за подбор, се съдържат само в еЕЕДОП, подписан от лице, което може 

самостоятелно да представлява съответния стопански субект. 

9) Съгласно чл. 59, ал. 5 от ЗОП възложителят е посочил критериите за подбор и 

документите за тяхното доказване в обявлението, с което се оповестява откриването на 

процедурата. 

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

информация за декларираните обстоятелства или за компетентния орган, който съгласно 

законодателството на съответната държава е длъжен да предоставя информация за тези 

обстоятелства служебно на възложителя. 

11)  Когато за участник е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и чл. 55, ал. 

1 от ЗОП и преди подаването на офертата той е предприел мерки за доказване на 

надеждност по чл. 56 от ЗОП, тези мерки се описват в еЕЕДОП. 

Б) Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е 

приложимо. 
Като доказателства за надеждността на участника се представят следните документи: 

1) по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗОП – документ за 

извършено плащане или споразумение, или друг документ, от който да е видно, че 

задълженията са обезпечени или че страните са договорили тяхното отсрочване или 

разсрочване, заедно с погасителен план и/или с посочени дати за окончателно изплащане 

на дължимите задължения или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение; 

2) по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 3 от ЗОП – документ от 

съответния компетентен орган за потвърждение на описаните обстоятелства. 

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. Мотивите за приемане или отхвърляне на 

предприетите мерки и представените доказателства се посочват в решението за класиране 

или прекратяване на процедурата. Участник, който с влязла в сила присъда или друг акт 

съгласно законодателството на държавата, в която е произнесена присъдата или е издаден 

актът, е лишен от правото да участва в процедури за обществени поръчки или концесии, 

няма право да използва предвидената в чл. 56, ал. 1 от ЗОП възможност за времето, 

определено с присъдата или акта. 

 

В) Документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението 

(когато е приложимо) – заверено от участника копие. 

Указание за подготовка: 

Документът, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, 

следва да съдържа следната информация във връзка с настоящата обществена поръчка: 

1) правата и задълженията на участниците в обединението; 

2) разпределението на отговорността между членовете на обединението; 

3) дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. 
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3.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, попълнено съобразно Образец № 3. Ако е приложимо, се 

прилага декларация (свободен текст), относно това коя част от офертата има 

конфиденциален характер и изискване възложителят да не я разкрива. 

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, когато това се налага от 

предмета на поръчката. 

При обединение, което не е юридическо лице декларацията се представя само за 

участниците в обединението, които ще изпълняват дейности, свързани със зимно 

поддържане и снегопочистване. Органите, от които участниците могат да получат 

необходимата информация са НАП, Министерство на околната среда и водите, Агенция по 

заетостта и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (http://nap.bg, 

http://www3.moew.government.bg,www.mlsp.government.bg,http://www.gli.government.bg, 

http://www.az.government.bg/). 

4. Ценово предложение, попълнено съобразно Образец № 7, приложено в отделен 

запечатан непрозрачен плик, поставен в опаковката, с надпис „Предлагани ценови 

параметри“. От участие в процедурата се отстранява участник, предложил цена за 

изпълнение на поръчката по-висока от определената по-горе в документацията. 

При разлика между сумите изразени с цифри и думи, за вярно се приема словесното 

изражение на сумата. 

 

IX. 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, ППЗОП, 

обявлението и документацията за обществената поръчка. 

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. 
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X. УКАЗАНИЯ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 
 

1. ДЕЙСТВИЯ НА КОМИСИЯТА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

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 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 

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.  

 

2.  СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 

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

начин за сключване на договора. 

2.1. Процедура  
2.1.1.Възложителят сключва с определения изпълнител писмен договор за обществена 

поръчка, при условие че при подписване на договора определеният изпълнител: 

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

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

в) представи определената гаранция за изпълнение на договора; 

г) извърши съответна регистрация, представи документ или изпълни друго изискване, 

което е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на нормативен или 

административен акт и е поставено от възложителя в условията на обявената поръчка. 

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

1. откаже да сключи договор; 

2. не изпълни някое от условията по т.2.1.1., или 

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

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

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

участник за изпълнител. 

2.1.4. Когато определеният за изпълнител участник откаже да сключи договор, 

възложителят прекратява процедурата или определя за изпълнител втория класиран 

участник. За отказ се приема и неявяването на уговорената дата, освен ако неявяването е 

по обективни причини, за което възложителят е уведомен своевременно. 

2.1.5. Договорът трябва да съответства на проекта на договор, приложен в 

документацията, допълнен с всички предложения от офертата на участника, въз основа на 

които последният е определен за изпълнител на поръчката. Промени в проекта на договор 

се допускат по изключение, когато е изпълнено условието по чл. 116, ал. 1, т. 5 ЗОП и са 

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

2.1.6. Възложителят сключва договора в едномесечен срок след влизането в сила на 

решението за определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато 

предварително изпълнение на това решение, но не преди изтичане на 14-дневен срок от 

уведомяването на заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител. 
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2.2. Подизпълнители 

2.2.1. Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде 

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

възнаграждение за тази част на подизпълнителя. 

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

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

възложителя в 15-дневен срок от получаването му. 

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

дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. 

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

оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа. 

2.2.5. Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за 

изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя. 

2.2.6. 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. 

в) при замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на възложителя 

всички документи, които доказват изпълнението на условията по б. „а“ и б. „б“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


