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СЪДЪРЖАНИЕ 

на документацията за открита процедура по ЗОП с предмет: 

„ДОСТАВКА ПРИ УСЛОВИЯТА НА ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ НА НОВ 4Х4 ЛЕК 

АВТОМОБИЛ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ“ 

1. Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез открита 

процедура (по образец). 

2. Обявление за обществена поръчка (по образец). 

3. РАЗДЕЛ І – Технически спецификации. 

4. РАЗДЕЛ ІІ - Методика за определяне на комплексната оценка на офертата. 

5. РАЗДЕЛ ІІІ – Указание за подготовката на документите; 

6. РАЗДЕЛ ІV – Условия и указания за реда за провеждане на процедурата; 

6. РАЗДЕЛ V - Съдържание на офертата – образци на документи; 

Образци: 

Образец  № 1 - Опис на представените документи 

Образец № 2 – Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 

Образец № 3 – Техническо предложение 

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

Образец № 5 -  Декларация за срока на валидност на офертата 

Образец № 6 – Ценово предложение 

Образец № 7 – Проект на договор 

Образец № 8 - Заявление за участие 

Образец № 9 – Декларация по чл. 102, ал. 1 от ЗОП 
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РАЗДЕЛ І 
 

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 

 

Предмет на поръчката от настоящата документация е „ДОСТАВКА ПРИ 

УСЛОВИЯТА НА ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ НА НОВ 4Х4 ЛЕК АВТОМОБИЛ ЗА НУЖДИТЕ 

НА ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ“.  

 

1. Пълно описание на обекта на поръчката:  

Обекта на поръчката е закупуване на финансов лизинг на един брой нов 4х4 лек 

автомобил за нуждите на Община Костенец.  

 

Автомобила със задвижване 4х4 трябва да отговарят на следните изисквания: 

1.1. Автомобила със задвижване 4х4 трябва да е с година на производство минимум 

2017 г.; 

1.2. Автомобила със задвижване 4х4 трябва да бъде оборудван с комплект за 

безопасност; 

1.3. Техническите характеристики, на които трябва да отговаря Автомобила със 

задвижване 4х4: 

Техническа характеристика  Минимални изисквания на Възложителя 

Автомобил  нов  

Вид на автомобила  лек автомобил 

Европейска екологична норма  Euro 5 

Производство на автомобила  след 01.01.2017 г. 

Пробег   до 50 км 

Брой места  4 

Брой цилиндри на двигателя  4 броя 

Управление на автомобила  Ляво разположение на волана 

Колесна формула  2 броя оси; 

 4 броя колелета; 

 Задвижване 4x4; 

 Размер на джантите 15 цола; 

Двигател   Бензинов 
 Мощност 54 kW до 84 kW  
 Максимален обем на двигателя 1500 см3 до 1800 см3 

Скоростна кутия  Механична 

 5 степенна  

Дължина  Минимум 3600 мм 

 Максимум 3800 мм 

Ширина без странични 

огледала 

 Минимум 1500 мм 

 Максимум 1700 мм 

Височина   Минимум 1600 мм 

 Максимум 1800 мм 

Клирънс  Минимум 200 мм. 

Други характеристики 

 

 

 

 

 

 

 ABS – Антиблокираща система на спирачката 

 EBD - Електронно разпределение на спирачната сила 

 Предни дискови спирачки 

 Сервоусилвател на волана 

 Електронен имобилайзер 

 Стандартна резервна гума 

 Аларма с централно заключване с дистанционно 
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 управление 

 Тонирани стъкла  

 Отопляемо задно стъкло с чистачка 

 Електрически странични стъкла 

 Допълнителен трети стоп 

 Аудио система 

 Теглич 

 Халогенни фарове за мъгла 

 Газова уредба 

 

 Забележка: Гаранционен срок - 24 месеца от датата на доставката без 

ограничение на пробега, документирана с приемо-предавателен протокол. 

1.4. Други изисквания: 

- Всички налични системи и възли по автомобила със задвижване 4х4 следва да бъдат 

напълно в изправност и работещи. 

-  По автомобила със задвижване 4х4 трябва да липсват следи от корозия, подбитости, 

ожулвания  и изкривявания. 

- Трябва да липсват следи от изхабявания и скъсвания по салона и тапицерията. 

- Участникът или неговият подизпълнител /ако вида на работите, които ще изпълнява е 

свързан с доставката на стоките и/или гаранционно и/или извънгаранционното обслужване/ 

да е производител или официален представител на производителя на автомобила със 

задвижване 4х4.  

- Участник или неговият подизпълнител следва да представи пълно описание на 

автомобила със задвижване 4х4 с посочени характеристики, покриващи минималните 

изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация.  

- Предлаганата цена за доставка на автомобила със задвижване 4х4 да е крайна и да 

включва всички разходи по доставката на адреса на Възложителя - мита, налози, транспорт 

и други. 

- Оферираният автомобила със задвижване 4х4 трябва да отговаря напълно на 

изискванията на възложителя.  

- Участникът или неговият подизпълнител е длъжен да предаде на Възложителя 

съпътстващите доставката документи, необходими за по-нататъшното й ползване по 

предназначение, като сертификати, разрешителни, инструкции, всички необходими 

съпътстващи документи за извършване на регистрация на ППС. 

 

2. Условия свързани с изпълнение на поръчката, както следва:  

 

2.1. Начин на плащане:  

Цената за изпълнение на предмета на обществената поръчка с предмет „Доставка при 

условията на финансов лизинг на нов 4х4 лек автомобил за нуждите на Община Костенец” 

се заплаща по банков път с платежно нареждане на банкова сметка на участника, избран за 

изпълнител, при условията на 3 /три/ годишен финансов лизинг по чл. 342-347 от 

Търговския закон, разпределен както следва: 

- първоначална вноска в срок до 30 дни от сключване на договора и представяне на 

фактура в оригинал. 

- равни месечни вноски съгласно лизингов план за период до 36 /тридесет и шест/ 

месеца, започват да се заплащат съгласно лизинговия план, като всяка една от вноските е 

дължима до 15-то число на всеки нов месец и се превежда по банков път по посочена от 

Изпълнителя банкова сметка, съгласно лизинговия план от офертата на Изпълнителя и 

представяне на фактура в оригинал. Размерът на лизинговите вноски не може да бъде 

променян едностранно от Изпълнителя освен в случай, че през срока на действие на 

договора бъдат променени нормативни документи, уреждащи размера на митата, акцизите, 
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дължими данъци, такси и др. В този случай лизинговата цена се коригира съответно с 

настъпилите нормативни промени. 

- Остатъчната стойност се заплаща от Възложителя в 30-дневен срок след изтичане на 

последния лизингов период и представяне на фактура в оригинал едновременно с 

прехвърляне на собствеността на Възложителя.  

Собствеността на автомобила със задвижване 4х4 се прехвърля след изтичането на 

лизинговия период, като Изпълнителят осигурява прехвърлянето на собствеността върху 

Възложителя, в случай че Възложителят е изпълнил всички условия за заплащане на 

лизинговите вноски. 

 

2.2. Място и срок на осъществяване на доставката:  

Автомобила със задвижване 4х4 се доставя на адреса на Възложителя в Община 

Костенец, в срок до 90 (деветдесет) календарни дни от подписване на договора. 

 

2.3. Гаранционен срок и условия:  
Гаранцията на доставеният автомобила със задвижване 4х4 трябва да бъде не по-

малък от 24 (двадесет и четири) месеца от осъществяване на доставката, без ограничение на 

пробега. 

Всички разходи по отстраняването на гаранционни проблеми, ремонти или замяна на 

дефектирали части и устройства, както и транспортирането на автомобила със задвижване 

4х4 от местоположението, когато не може да се придвижи на собствен ход, до сервиза и/или 

посещения от монтьори/техници, по време на гаранционния срок са за сметка на 

Изпълнителя. 

 

2.4. Условия и начин на приемане на доставката: 

Доставянето и приемането на автомобила със задвижване 4х4 се извършва според 

условията за изпълнение на поръчката на адреса на Възложителя в Община Костенец. 

Доставеният автомобила със задвижване 4х4 ще бъдат приемани от определени от 

Възложителя длъжностни лица. Предаването и приемането на доставеното, предмет на 

договора, се извършва с приемателно-предавателен протокол, подписан от упълномощени 

представители на страните по договора. При приемането, представител на Възложителя 

проверява количеството, външния вид и техническите характеристики на стоката в 

присъствие на упълномощен представител на Изпълнителя. Ако доставената стока не 

съответства на техническото предложение от договора, Възложителят отказва приемането й. 

 

РАЗДЕЛ ІІ  

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА 

 

1. Критерии за възлагане на поръчките. 

Настоящата обществена поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодна 

оферта, която се определя въз основа на критерия за възлагане: „оптимално съотношение 

качество/цена“ в съответствие с разпоредбата на чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП, което се оценява 

въз основа на цената или нивото на разходите, както и на показатели, включващи 

качествени екологични и/или социални аспекти, свързани с предмета на обществената 

поръчка. 

 

2. Показатели и относителна тежест. Начин на изчисляване. 

Показателите и относителната тежест на всеки един от показателите при критерий за 

възлагане оптимално съотношение качество/цена за определяне на икономически най-

изгодната оферта са, както следва:  

 

Комплексната оценка  ще бъде формирана на база следните критерии: 
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Показател 1 (П1) – Предлагана доставна цена (ПДЦ) – 60 точки: 

Максимална относителна тежест получава офертата с предложена най-ниска 

доставна цена – 60 точки. 

Участниците получават точки съгласно формулата: 

К1 =  Пцmin/ПЦ участник *60 

Където:  

Пцmin – най-ниската предложена доставна цена за изпълнение на поръчката  

ПЦ участник – предложената доставна цена на съответния участник. 

 

Показател 2 (П2) – Гаранционен срок (ГС) – 20 точки: 

Максимална относителна тежест получава офертата с предложена най-дълъг 

гаранционен срок – 20 точки. 

Участниците получават точки съгласно формулата: 

К3 = ГС участник/ГС max *20 

Където:  

ГС участник – предложеният гаранционен срок от съответния участник 

ГС max – най-дългият предложен гаранционен срок. 

 

Забележка: Гаранционният срок тече от датата на приемане на доставката след 

регистрацията в КАТ и подписване на протокол за регистрация. 

Минималният гаранционен срок следва да е не по-малък от 24 месеца. 

 

Показател 3 (П3) – Срок за доставка (СД) – 20 точки: 

Максимална относителна тежест получава офертата с предложена най-кратък срок за 

доставка – 20 точки. 

 

Забележка: Не се допуска срокът на доставка да се предлага в дробни числа 

(предлага се само в цели числа). Максималният срок за доставка е до 90 (деветдесет) 

календарни дни от датата на получаване от Изпълнителя на възлагателно писмо от 

Възложителя. 

Участниците получават точки съгласно формулата: 

К4 = СДmin/СД участник *20 

Където:  

СДmin – най-краткия предложен срок за доставка 

СД участник – предложеният срок за доставка на съответния участник 

 

           Общата комплексна оценка (КО) се формира  по следната формула: 

            КО = П1 + П2 + П3  

 

3. Класиране на офертите.  

Класирането на офертите се извършва от комисията в низходящ ред на получените 

оценки, като на първо място се класира офертата с най-висока комплексна оценка (получила 

най-голям брой точки).  

 

4. Процедура при равни комплексни оценки. 
В случай, че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, с предимство 

се класира офертата, в която се съдържат по-изгодни предложения, преценени в следния 

ред: 

а) по-ниска предложена цена; 

б) по-изгодно предложение по показатели извън посочения по б. „а“, сравнени в 

низходящ ред съобразно тяхната тежест.  

 



 

7 
 

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между 

класираните на първо място оферти, когато Участниците не могат да бъдат класирани по 

описания по-горе ред.  

 

Забележка:  

При оценка на всеки един от показателите, комисията изчислява точките с 

точност до втория знак след десетичната запетая. 

 

РАЗДЕЛ IІІ 
УКАЗАНИЕ ЗА ПОДГОТОВКА НА ДОКУМЕНТИТЕ  

 

Община Костенец предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез 

електронен адрес до документацията за обществена поръчка, която може да намерите на 

интернет адрес на Възложителя: http://www.kostenetz.com/?q=en/node/119 

 

1. Общи изисквания към Участниците. 

Участник в процедура за възлагане на обществена поръчка може да бъде всяко 

българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както 

и всяко друго образувание, което има право да изпълнява обекта на поръчката, съгласно 

законодателството на държавата, в която то е установено.  

Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен участник в процедура за 

възлагане на обществена поръчка, ако може самостоятелно да подава оферти и да сключва 

договори, съгласно законодателството на държавата, в която е установен. 

Възложителят, с оглед предоставената му правна възможност в чл. 10, ал. 2 от ЗОП, 

няма изискване обединението участник в процедурата да има определена форма, за да 

участва при възлагането на поръчката, както и не поставя условие за създаване на 

юридическо лице, в случай, че избраният за Изпълнител Участник е обединение от 

физически и/или юридически лица. 

Възложителят няма да отстранява от участие в процедурата за възлагане на 

обществена поръчка участник на основание на неговия статут или на правната му форма, 

когато Участникът или участниците в обединението имат право да предоставят обекта на 

поръчката в държавата членка, в която са установени. 

Юридическите лица се представляват от лицето или лицата с представителна власт 

по закон или от специално упълномощени с нотариално заверено пълномощно лица.  

Физическите лица, когато се представляват от друго лице, представят нотариално 

заверено пълномощно. 

В процедурата за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо 

лице може да участва само в едно обединение. 

За целите на настоящата процедура документът, с който е създадено обединението, 

трябва да съдържа минимум клаузи, отнасящи се до: 

 правното основание за създаване на обединение; 

 солидарна отговорност на всички членове в обединението за изпълнението на 

договора;  

 определяне на лице, представляващо обединението, което ще представлява 

обединението за целите на обществената поръчка като ще задължава същото, ще получава 

указания за и от името на всеки член на обединението, и ще следи за изпълнението;  

 всички членове на обединението се задължават да останат в него за периода на 

провеждане на процедурата за възлагане на обществената поръчка, а в случай, че 

обединението бъде избрано за Изпълнител – за целия срок на изпълнение на договора;  

 правата и задълженията на Участниците в обединението, във връзка с конкретната 

обществена поръчка; 

 разпределение на дейностите от предмета на конкретната обществена поръчка, 
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които ще изпълнява всеки член на обединението; 

 разпределение на отговорностите между членовете на обединението във връзка с 

конкретната обществена поръчка. 

В случай, че обединението не е създадено специално за участие в настоящата 

обществена поръчка и/или в основния документ за създаване на обединението не се 

съдържат посочените по-горе клаузи, Участникът трябва да представи сключено 

допълнително споразумение към договора, в което тези изисквания да са отразени. 

Допълнителното споразумение следва да отговаря на изискванията за форма, относими към 

основният документ за създаване на обединението. 

Когато не е приложен документ за създаване на обединение или в приложения такъв 

липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия и след прилагане 

разпоредбата на чл. 54, ал. 8 и 9 от ППЗОП и чл. 104, ал. 4 от ЗОП, или съставът на 

обединението се е променил след изтичане на срока за получаване на офертите, Участникът 

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

поръчка. 

Лице, което участва в обединение, не може да подава самостоятелна оферта. 

 

2. Лично състояние на Участниците 

2.1. Основания за задължително отстраняване, определени в чл. 54, ал. 1 от 

ЗОП. 

Възложителят ще отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена 

поръчка, Участник, за когато са възникнали преди или по време на процедурата 

обстоятелствата, посочени в чл. 54, ал. 1 от ЗОП, както и когато такива обстоятелства са 

възникнали спрямо един или повече членове на обединението, което е Участник в 

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

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

въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. В тази връзка Участникът 

може да докаже, че: 

а) 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; 

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

настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение; 

в) 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. 

Посочените основания за отстраняване Възложителят ще прилага до изтичане на 

следните срокове: 

а) пет години от влизането в сила на присъдата – по отношение на обстоятелствата по 

чл. 54, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗОП, освен ако в присъдата е посочен друг срок; 

б) три години от датата на настъпване на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 5, буква 

„а“ и т. 6 от ЗОП, освен ако в акта, с който е установено обстоятелството, е посочен друг 

срок. 

Възложителят няма да отстрани Участника от по-нататъшно участие в процедурата, 

когато предприетите от него мерки са достатъчни, за да се гарантира неговата надеждност. 

От възможността да представи доказателства, че е предприел мерки, които 

гарантиран неговата надеждност не може да се ползва Участник, респективно Възложителя 

ще отстранява всеки 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, за времето, определено с 

присъдата или акта. 

В зависимост от установеното основание по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, Участникът, избран 

за изпълнител преди подписване на договора трябва да представи следните документи, за да 

докаже липсата на основания за отстраняване: 
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а) за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП – свидетелство за съдимост; 

б) за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП – удостоверение от органите по 

приходите и удостоверение от общината по седалището на Възложителя и на Участника; 

в) за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП – удостоверение от органите на 

Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“. Когато в удостоверението се съдържа 

информация за влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение за 

нарушение по чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП, Участникът представя и декларация, че нарушението 

не е извършено при изпълнение на договор за обществена поръчка. 

Когато Участникът, избран за изпълнител, е чуждестранно лице, той представя 

посочения/те документ/и, издаден от компетентен орган, съгласно законодателството на 

държавата, в която Участникът е установен. Когато в съответната държава не се издава/т 

документ/и за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички 

обстоятелства, Участникът представя декларация, ако такава декларация има правно 

значение, съгласно законодателството на съответната държава. В случай че декларацията 

няма правно значение, Участникът представя официално заявление, направено пред 

компетентен орган в съответната държава. Участникът не представя посочените документи, 

когато обстоятелствата в тях са достъпни чрез публичен безплатен регистър или 

информация или достъп до нея се предоставя от компетентния орган на възложителя по 

служебен път. 

Основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 от ЗОП се отнасят за лицата, които 

представляват Участника, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, 

които имат правомощия да упражнят контрол при вземане на решения от тези органи. 

Такива други лица са 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.  

Лицата, които представляват Участника или които са членове на управителни и 

надзорни органи на Участника са, както следва: 

а) при събирателни дружества – лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския 

закон; 

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

Търговския закон; 

в) 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; 

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

от Търговския закон; 

д) при командитно дружество с акции – лицата по чл. 256 във връзка с чл. 244, ал. 1 

от Търговския закон; 

е) при едноличен търговец – физическо лице – търговец; 

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

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

регистриран; 

з) в случаите по б. „а“ до „ж“ (по-горе) – и прокуристите, когато има такива. Когато 

лицето има повече от един прокурист, документът се подава само от прокуриста, в чиято 

представителна власт е включена територията на Република България; 

и) в останалите случаи, включително за чуждестранните лица – лицата, които 

представляват, управляват и контролират Участника, съгласно законодателството на 

държавата, в която са установени. 

Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по чл. 54, ал. 1 от ЗОП 

се попълва в следните части на ЕЕДОП: 

а) Част ІІІ, Раздел „А: Основания, свързани с наказателни присъди“ Участникът 

предоставя информация относно присъди за следните престъпления, предвидени в чл. 54,  

ал. 1, т. 1: 
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а.1) Участие в престъпна организация – по чл. 321 и 321а от НК; 

а.2) Корупция – по чл. 301 – 307 от НК; 

а.3) Измама – по чл. 209 – 213 от НК; 

а.4) Терористични престъпления или престъпления, които са свързани с 

терористични дейности - по чл. 108а, ал. 1 от НК; 

а.5) Изпиране на пари или финансиране на тероризъм – по чл. 253, 253а, или 253б от 

НК и по чл. 108а, ал. 2 от НК; 

а.6) Детски труд и други форми на трафик на хора – по чл. 192а или 159а - 159г от 

НК; 

б) Част III, Раздел „Б: Основания, свързани с плащането на данъци или 

социалноосигурителни вноски“ Участникът предоставя информация относно 

обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП, свързани с плащането на данъци или 

социалноосигурителни вноски; 

в) Част III, Раздел „В: Основания, свързани с несъстоятелност, конфликти на 

интереси или професионално нарушение“ Участникът предоставя информация относно 

обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 4-7 от ЗОП;  

г) Част ІІІ, Буква „Г: Други основания за изключване, които може да бъдат 

предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на 

държава членка“. Участникът предоставя информация относно присъди за престъпления по 

чл. 172, чл. 194 – 208, чл. 213а – 217, чл. 219 – 252, чл. 254а – 260 и чл. 352- 353е от НК, 

както и за престъпления, аналогични на тези по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП, в друга държава 

членка или трета страна. 

Участниците са длъжни да уведомят писмено Възложителя в 3-дневен срок от 

настъпване на обстоятелство по чл. 54, ал. 1 от ЗОП или от узнаване на обстоятелството, че 

Участникът е свързано лице с друг Участник в същата процедура. 

 

2.2. Други основания за отстраняване, произтичащи от националното 

законодателство. 
а) Участници, които са свързани лица по смисъла на § 1, т. 13 и 14 от 

допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа не могат 

да бъдат самостоятелни Участници в една и съща процедура; 

б) На дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и 

на контролираните от тях лица се забранява пряко и/или косвено участие в процедура по 

обществени поръчки по Закона за обществените поръчки и нормативните актове по 

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

включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, 

регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим; 

в) Забраната по предходната буква не се прилага, когато дружеството, регистрирано 

в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е местно лице за данъчни цели на държава 

- страна по Споразумението за държавните поръчки на Световната търговска организация, 

както и на държава, с която Европейският съюз има сключено двустранно споразумение, 

гарантиращо достъпа до пазара на обществени поръчки в Европейския съюз, и неговите 

действителни собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 от Закон за 

икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни 

собственици - за дейностите, за които се прилага споразумението. 

Информация относно липсата или наличието на посочените обстоятелства, 

представляващи основания за отстраняване, произтичащи от националното законодателство 

се попълва в Част ІІІ, Буква „Г: Други основания за изключване, които може да бъдат 

предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на 

държава членка“на ЕЕДОП. 

 

3. Критерии за подбор. 
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А) Годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност 

Доказателства за годността (правоспособността) за упражняване на 

професионална дейност на Участника, включително изисквания във връзка с 

вписването в професионални или търговски регистри. 

Възложителят не поставя изискване за годност (правоспособност) за упражняване 

на професионална дейност, респективно участникът не следва да представя никакви 

доказателства за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност. 

 

Б) Икономическо и финансово състояние на Участника 

Възложителят не поставя изисквания за икономическото и финансовото състояния 

на участника и не предвижда представянето на никой от предвидените в чл. 62 от ЗОП 

документи за доказване на икономическо и финансово състояние. 

 

В) Техническите и професионални способности на Участника. 

В.1. Посочване на дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на 

поръчката, най-много за последните три години от датата на подаване на офертата 

чрез попълване на ЕЕДОП, част IV „Критерий за подбор“, раздел В: „Технически и 

професионални способности“, поле 1б. 

При условията на чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП участникът, респективно изпълнителя 

представя списък по чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП на доставките, които са идентични или сходни 

с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, 

заедно с доказателство за извършената доставка, както следва:  

 

1. Участниците трябва да са изпълнили дейност, идентична или сходна с предмета 

на обществената поръчка, изпълнена през последните 3 години, считано от датата на 

подаване на офертата. 

Под идентична или сходна с предмета на обществената поръчка се разбира дейност 

по продажба и доставка на нови или употребявани моторни превозни средстваи/или 

специализирани моторни превозни средства. 

2. Участниците трябва да разполагат с инструменти, съоръжения и техническо 

оборудване, необходими за изпълнение на поръчката. Участниците декларират 

съответствието с този критерий за подбор само като попълват съответния раздел в Единен 

европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/. 

Документи за доказване на поставеното изискване: 

- списък на достъвките, които са идентични или сходни с предмета на обществената 

поръчка, с посочване на стойностите, датите и получаталите, заедно с доказателство за 

извършената доставка; 

- декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще 

бъдат изпълзвани за изпълнението на обществената поръчка. 

Документите са представят от участника, определен за изпълнител или при 

поискване в хода на процедурата - в случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от Закона за 

обществените поръчки. 

 

Минимално изискване: 

1. Участниците трябва да са изпълнили минимум три дейности, идентични или 

сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните 3 години, 

считано от датата на подаване на офертата. 

2. Под инструменти, съоръжения и техническо оборудване, участниците трябва 

да докажат наличието на минимум една собствена или наета сервизна база за извършване 

на гаранционен и извънгаранционен сервиз на моторни превозни средства и/или 

специализирани моторни превозни средства. 

Забележки: * Когато Участник в процедурата е клон на чуждестранно лице, той 

може да докаже съответствие си с изискванията за технически и професионални 
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способности като се позове на ресурсите на търговеца. В този случай клонът на 

чуждестранно лице трябва да представи доказателства, че при изпълнение на поръчката 

ще има на разположение тези ресурси. 

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. 

За конкретната поръчка Участникът може да се позове на капацитета на трети 

лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с 

техническите способности и професионална компетентност. 

 

4. Участие на трети лица 

За изпълнението на конкретната процедура 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, 

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 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.  

Когато се предвижда участието на трети лица при изпълнение на поръчка, те 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, разписани в т. 2. настоящия раздел на документацията за обществена поръчка.  

Ако посочените от участника трети лица не отговарят на съответните критериите за 

доказването на които Участникът се позовава на техния капацитет или за тях са налице 

основания за отстраняване от процедурата, разписани в т. 2 от настоящия раздел на 

документацията за обществена поръчка, то Възложителят изисква тяхната замяна. 

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 описаните по-горе условия. 

Всяко трето лице представя отделен ЕЕДОП, съдържащ попълнена следната 

информация: Част II „Информация за икономическия оператор“, подраздел „А: Информация 

за икономическия оператор“ и подраздел „Б: Информация за представителите на 

икономическия оператор“, Част III „Основания за изключване“ и Част IV „Критерии за 

подбор“ в съответните части, съобразно капацитета, който третото лице ще предостави на 

участника за доказване на съответствието с критериите за подбор. 

 

5. Участие на подизпълнители 

С офертата си Участниците посочват подизпълнителите, които ще ползват, както и 

вида и дела от поръчката, който ще им възложат, когато възнамеряват да използват такива. 

В случай, че за изпълнението на поръчката се предлага ползване на подизпълнители, 

Участникът е длъжен да представи в офертата си доказателства за поетите от 

подизпълнителите задължения. 

Когато се предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, те 

трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, съобразно вида и дела от поръчката, 
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които ще изпълняват и за тях не трябва да са налице основанията за отстраняване от 

процедурата.  

Независимо от възможността за използване на подизпълнителите, отговорността за 

изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя. 

При обществени поръчки за услуги, чието изпълнение се предоставя в обект на 

Възложителя, след сключване на договора и най-късно преди започване на изпълнението 

му, изпълнителят е длъжен да уведоми Възложителя за името данните за контакт и 

представителите на подизпълнителите, посочени в офертата. 

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 отговарят 

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 е длъжен да представи 

на Възложителя всички документи, които доказват изпълнението на условията за замяна или 

включване на подизпълнител. 

Лице, което е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг Участник, не може да 

подава самостоятелна оферта.  

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 си 

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 Изпълнителят 

уведомява Възложителя за всякакви промени в предоставената информация в хода на 

изпълнението на поръчката. 

Всеки подизпълнител представя отделен ЕЕДОП, съдържащ попълнена следната 

информация: Част II „Информация за икономическия оператор“, подраздел „А: Информация 

за икономическия оператор“ и подраздел „Б: Информация за представителите на 

икономическия оператор“, Част III „Основания за изключване“ и Част IV „Критерии за 

подбор“ в съответните части, доказващи съответствието му с критериите за подбор 

съобразно вида и дела от поръчката, които подизпълнителят ще изпълнява. 

 

6. Изменение на условията 

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/или документацията за обществената поръчка, при условията на чл. 179, ал. 1 

от ЗОП. След изтичането на този срок, възложителят може да публикува многократно 

обявление за изменение или допълнителна информация за промени в условията на 

процедурата само когато удължава обявените срокове. 

 

7. Разяснения по условията на процедурата 

До 7 (седем) дни преди изтичането на срока за получаване на офертите, всяко лице 

може да поиска писмено от Възложителя разяснение по условията на обществената поръчка. 

Искането за разяснение може да бъде направено чрез средствата за комуникация, посочени в 

обявлението за поръчка и в т. 11 Обмен на информация (Комуникация) от настоящия раздел 

на документацията за обществена поръчка.  

Искания за разяснения, подадени по пощата, следва да бъдат получени при 

Възложителя в срока, определен за подаването им. Искания, получени след изтичането на 
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този срок, няма да бъдат разглеждани от Възложителя и по тях няма да бъдат публикувани и 

изпращани разяснения. На всяко надлежно получено искане за разяснение Възложителят 

публикува в 3-дневен срок разяснение на интернет адреса на Община Костенец - 

http://www.kostenetz.com/?q=en/content/op-dostavka-finansov-lizing-4x4-avtomobil 

 

РАЗДЕЛ ІV 
УСЛОВИЯ И УКАЗАНИЯ ЗА РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА 

 

 1. Условия за участие 

 1.1. Право на участие 

 Откритата процедура е процедура за възлагане на обществена поръчка, при която 

всички заинтересовани лица могат да подадат оферта.  

 1.2. Подаване на офертите 

 Предложенията на участниците се представят в Община Костенец – Софийска 

област, гр.Костенец, ул."Иван Вазов" №2, ет.1 – „Център за услуги на гражданите“ до 17.00 

часа на 21.05.2018 г. вкл. 

 До изтичане на крайния срок офертите могат да се подават всеки работен на 

горепосочения адрес до 17.00 часа. 

 1.3. Място, дата и час на отваряне на офертите. 

 Офертите ще бъдат отворени на 22.05.2018 г. в 11.00 ч. в административната сграда 

на Община Костенец, гр.Костенец, ул."Иван Вазов" №2, ет.4, Заседателна зала. 

 1.4. Срок на валидност на офертите – 4 месеца от крайния срок за получаване на 

оферти. 

2. Указания за подготовка и представяне на офертите 

Всеки участник подава само една оферта в един вариант, като се придържа точно към 

предварително обявените от възложителя условия. Поставянето на различни от тези условия 

и изисквания от страна на участника води до отхвърляне на съответната оферта. Единствено 

офертите, които отговарят на изискванията, определени в тази Документация ще бъдат 

приети за разглеждане, оценяване и класиране.  

Всяка оферта включва документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 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.  

Участниците – юридически лица в процедурата се представляват от законните си 

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

доказва с изрично пълномощно. 

Участниците - обединения които не са юридически лица следва да определят 

партньор, който да представлява обединението за целите на обществената поръчка и да 

уговарят солидарна отговорност на членовете на обединението при изпълнение на 

обшествената поръчка.  

 В случай, че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е 

регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участникът следва да представи 

копие от документ (заверено от участника), от който да е видно правното основание за 

създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната 

обществена поръчка: 

 правата и задълженията на участниците в обединението; 

 разпределението на отговорността между членовете на обединението; 

 дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. 

 Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата, 

както и промени във вътрешното разпределение на дейностите между участниците в 

обединението.    



 

15 
 

 Когато в договора за създаването на обединение/консорциум липсват клаузи, 

гарантиращи изпълнението на горепосочените условия, или състава на обединението се е 

променил след подаването на офертата – участникът ще бъде отстранен от участие в 

процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка. 

 Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически 

и/или юридически лица и възложителят не е предвидил в обявлението изискване за 

създаване на юридическо лице, 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. 

 Участниците в обединението носят солидарна отговорност за изпълнение на договора 

за обществената поръчка. 

 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.  

 При подаване на оферта участникът декларира липсата на основанията за 

отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на единен европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). 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 кандидатът или участникът е установен, са длъжни да предоставят 

информация. 

 Когато кандидатът или 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 ЕЕДОП в предходното 

изречение. 

 Участниците могат да използват ЕЕДОП, 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. 

 Възложителят може да изисква от участниците и кандидатите 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. 

Офертата се представя на български език в запечатана, непрозрачна ОПАКОВКА от 

участника, или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга 

куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от 

възложителя . Върху опаковката участникът посочва: 

 наименованието на  участника, включително участниците в обединението, когато е 

приложимо; 

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

 наименованието на поръчката, а когато е приложимо – и обособените позиции, за 

които се подават документите. 

 Опаковката включва документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 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. 
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 В случай, че участниците прилагат документи на чужд език, вкл. и документи 

участващи в класирането, същите следва да бъдат представени и в превод, непредставянето 

на превод се счита че документът не е представен. 

 Всяка страница на офертата следва да е подписана, подпечатана и номерирана с 

пореден номер на страницата.  

 За получените оферти за участие при възложителя се води регистър, в който се 

отбелязват: 

1. подател на офертата или заявлението за участие; 

2. номер, дата и час на получаване;  

3. причините за връщане на офертата, когато е приложимо. 

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

и часът на получаването, за което на приносителя се издава документ. 

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

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

 Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на оферти пред 

мястото, определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се включват в 

списък, който се подписва от представител на възложителя и от присъстващите лица. 

Офертите на лицата от списъка се завеждат в регистъра. 

 Не се допуска приемане на оферти от лица, които не са включени в списъка.  

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

допълни или оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното 

участие на участника в процедурата. Допълнението и промяната на офертата трябва да 

отговаря на изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, като върху 

плика бъде отбелязан и текст “Допълнение/промяна към оферта Вх.№......” 

 Изменения и допълнения на офертата след изтичане на срока за подаване не се 

допускат. 

 Офертите, които не отговарят на изискванията, не се връщат на участниците и не 

подлежат на по – нататъшно разглеждане.  

 Разходите по изработването на офертите са за сметка на участниците в процедурата.  

 3. Разглеждането, оценката и класирането на офертите се организира и провежда от 

комисия назначена със заповед на Възложителя, след изтичане срока за приемане на 

офертите и се обявява в деня, определен за отварянето им и се осъществява при следните 

етапи: 

 Комисията започва работа след получаване на представените заявления за участие 

или оферти и протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП. 

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

участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители 

на средствата за масово осведомяване. 

 Комисията отваря по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни опаковки 

и оповестява тяхното съдържание, а когато е приложимо – проверява за наличието на 

отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри" за всяка обособена 

позиция.  

 Най-малко трима от членовете на комисията подписват техническото предложение и 

плика с надпис "Предлагани ценови параметри" за всяка обособена позиция.  

 Комисията предлага по един от присъстващите представители на другите участници 

да подпише техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри" за 

всяка обособена позиция, с което публичната част от заседанието на комисията приключва. 

 Комисията разглежда документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, и 

съставя протокол. 

 Когато установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, 

включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към 
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личното състояние или критериите за подбор, комисията ги посочва в протокола и го 

изпраща 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. Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и 

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

Възможността 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 ЗОП, новият ЕЕДОП може да бъде подписан от едно от 

лицата, които могат самостоятелно да представляват участника. 

 След изтичането на срока, комисията пристъпва към разглеждане на допълнително 

представените документи относно съответствието на участниците с изискванията към 

личното състояние и критериите за подбор.  

 При извършването на предварителния подбор и на всеки етап от процедурата 

комисията може при необходимост да иска разяснения за данни, заявени от участниците, 

и/или да проверява заявените данни, включително чрез изискване на информация от други 

органи и лица. 

 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. 

 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 отваря ценовите предложения и ги оповестява. 

 Когато предложение в офертата на участник, свързано с цена или разходи, което 

подлежи на оценяване, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на 

предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, възложителят 

изисква подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване, която се представя 

в 5-дневен срок от получаване на искането.Обосновката може да се отнася до: 

1. икономическите особености на производствения процес, на предоставяните услуги 

или на строителния метод; 

2. избраните технически решения или наличието на изключително благоприятни 

условия за участника за предоставянето на продуктите или услугите или за изпълнението на 

строителството; 

3. оригиналност на предложеното от участника решение по отношение на 

строителството, доставките или услугите; 

4. спазването на задълженията по чл. 115 от ЗОП; 

5. възможността участникът да получи държавна помощ. 

  Получената обосновка се оценява по отношение на нейната пълнота и обективност 

относно обстоятелствата по-горе, на които се позовава участникът. При необходимост от 

участника може да бъде изискана уточняваща информация. Обосновката може да не бъде 

приета и участникът да бъде отстранен само когато представените доказателства не са 

достатъчни, за да обосноват предложената цена или разходи. 

 Не се приема оферта, когато се установи, че предложените в нея цена или разходи са 

с повече от 20 на сто по-благоприятни от средните стойности на съответните предложения в 

останалите оферти, защото не са спазени норми и правила, свързани с опазване на околната 
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среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или 

разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в 

приложение № 10 на ЗОП. 

 Не се приема оферта, когато се установи, че предложените в нея цена или разходи са 

с повече от 20 на сто по-благоприятни от средната стойност на съответните предложения в 

останалите оферти поради получена държавна помощ, когато участникът не може да докаже 

в предвидения срок, че помощта е съвместима с вътрешния пазар по смисъла на чл. 107 от 

ДФЕС. Възложителите са длъжни да уведомяват Европейската комисия за всички случаи 

такъв случай. 

 Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с 

предварително обявените от възложителя условия. 

 Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между 

класираните оферти с една  и съща цена, която се предлага в две или повече оферти. 

 Комисията изготвя доклад за резултатите от работата си, който съдържа: 

1. състав на комисията, включително промените, настъпили в хода на работа на 

комисията; 

2. номер и дата на заповедта за назначаване на комисията, както и заповедите, с които 

се изменят сроковете, задачите и съставът й; 

3. кратко описание на работния процес; 

4. участниците в процедурата; 

5. действията, свързани с отваряне, разглеждане и оценяване на всяка от офертите; 

6. класиране на участниците; 

7. предложение за отстраняване на участници; 

8. мотивите за допускане или отстраняване на всеки участник; 

9. предложение за сключване на договор/и с класирания на първо място участник или 

за прекратяване на процедурата със съответното правно основание, когато е приложимо; 

 Към доклада се прилагат всички документи, изготвени в хода на работа на 

комисията, като протоколи, оценителни таблици, мотивите за особените мнения и др 

 Докладът на комисията се подписва от всички членове и се предава на възложителя 

заедно с цялата документация, включително представените мостри и/или снимки.  

 Копие от доклада се предоставя и на наблюдателите, когато такива са участвали в 

работата на комисията. 

 В 10-дневен срок от получаването на доклада възложителят го утвърждава или го 

връща на комисията с писмени указания, когато: 

1. информацията в него не е достатъчна за вземането на решение за приключване на 

процедурата, и/или 

2. констатира нарушение в работата на комисията, което може да бъде отстранено, 

без това да налага прекратяване на процедурата. 

 Указанията не могат да насочват към конкретен изпълнител или към определени 

заключения от страна на комисията, а само да указват: 

1. каква информация трябва да се включи, така че да са налице достатъчно мотиви, 

които обосновават предложенията на комисията в случаите по т. 1; 

2. нарушението, което трябва да се отстрани в случаите по т. 2. 

 Комисията представя на възложителя нов доклад, който съдържа резултатите от 

преразглеждането на действията й. 

 В 10-дневен срок от утвърждаване на доклада възложителят издава решение за 

определяне на изпълнител или за прекратяване на процедурата. 

 5. Гаранции 

 5.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за 

изпълнението на договора. 

 5.2. Гаранцията, обезпечаваща изпълнението на договора е в размер на 2 на сто от 

стойността  на договора, без ДДС. Гаранцията се предоставя под формата на парична сума, 
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внесена по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, банкова гаранция или застраховка, която 

обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Гаранцията по т. 5.2 предоставена под формата на парична сума или банкова 

гаранция може да се предостави от името на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за сметка на трето лице – 

гарант. 

 5.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Разходите 

по обслужване на гаранцията са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 5.4. Документа за внесената гаранция се представя при подписване на настоящия 

договор, като гаранцията обезпечаваща изпълнението се задържа за срока на изпълнение на 

възложеното по договора. 

 5.5.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва върху сумите, представени като гаранция за 

периода, през който средствата законно са престояли у него. 

 5.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава Гаранцията за изпълнение в срок до 30 

(тридесет) дни след прекратяването на Договора, приключване на изпълнението на Договора 

в пълен размер, ако липсват основания за задържането от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на 

каквато и да е сума по нея. 

 5.7. Освобождаването на Гаранцията за изпълнение се извършва, както следва: 

 5.7.1. когато е във формата на парична сума – чрез превеждане на сумата по 

банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;  

 5.7.2. когато е във формата на банкова гаранция – чрез връщане на нейния оригинал 

на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице; 

 5.7.3. когато е във формата на застраховка – чрез връщане на оригинала на 

застрахователната полица на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него 

лице. 

 5.8. При пълно неизпълнение на задълженията от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получи като неустойка гаранцията. 

  5.9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвоява дължими суми за неустойки и 

обезщетения, от гаранцията за добро изпълнение.   

 5.10. Гаранцията за изпълнение не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса 

на изпълнение на договора е възникнал спор между страните, относно неизпълнение на 

задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При 

решаване на спора  в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  той може да престъпи към усвояване на 

гаранцията за изпълнение. 

 Когато участникът представя гаранция под формата на парична сума тя следва да 

бъде преведена по сметката на ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ, както следва: 

 

„ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА” АД, клон Костенец 

 Банков код (BIC): CECBBGSF 

 IBAN: BG14CECB97903342549800 

 

 6. Сключване на договор за  обществена поръчка. 

След влизането в сила на решението за избор на изпълнител страните уговарят датата 

и начина за сключване на договора.  

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. 

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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Възложителят може да сключи договор за обществена поръчка преди изтичането на 

14-дневния срок от уведомяването на заинтересованите участници за решението за 

определяне на изпълнител в случаите по чл. 112, ал. 7 от ЗОП. 

Паричните вземания по договорите за обществени поръчки и по договорите за 

подизпълнение са прехвърляеми, могат да бъдат залагани и върху тях може да се извършва 

принудително изпълнение. 

Страните по договора не могат да го изменят, освен в случаите по  чл. 116 от ЗОП. 

Възложителят може да прекрати договора при условията на чл. 118 от ЗОП. 

Възложителят и изпълнителят може да прекратят договора за обществена поръчка 

при условия и по ред, определени с договора. 

 

РАЗДЕЛ V 
СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА – ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ 

 

 1. Офертата се представя на български език в запечатана, непрозрачна ОПАКОВКА 

от участника, или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или 

друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от 

възложителя . Върху опаковката участникът посочва: 

 наименованието на  участника, включително участниците в обединението, когато е 

приложимо; 

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

 наименованието на поръчката, а когато е приложимо – и обособените позиции, за 

които се подават документите. 

 Опаковката включва документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 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. Съдържание на ОПАКОВКАТА – документи и образци: 

Съдържание Форма 

Опис на представените документи, съдържащи се в офертата, 

подписан от участника  

Образец № 1 

 

Заявление за участие: 

 Единен европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) за участникът в съответствие с изискванията на 

закона и условията на възложителя, а когато е приложимо – 

ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е 

юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, 

чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на 

поръчката. В част III, раздел Г „Други основания………“ 

участник следва да декларира липсата на основания за 

отстраняване, произтичащи от: 

- чл.101, ал.11 от ЗОП – свързани лица не могат да са 

самостоятелни участници в една и съща процедура и на 

основание чл. 107, т. 4 от ЗОП се отстраняват от участие в 

процедурата участници, които са свързани лица. 

- 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. 

 Документи за доказване на предприетите мерки за 

Образец № 8 

Образец № 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оригинал или 

нотариално заверено 

копие 
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надеждност (когато е приложимо) 

 Декларация по чл. 102, ал. 1 от ЗОП (когато е 

приложимо) 

 Документ, от който да е видно правното основание за 

създаване на обединението (когато е приложимо)   

Образец № 9 

 

Заверено от 

участника копие 

Техническо предложение съдържащо: 

 документ за упълномощаване, когато лицето, което 

подава офертата, не е законният представител на участника; 

 предложение за изпълнение на поръчката в 

съответствие с техническите спецификации и изискванията 

на възложителя за обособената позиция и да е съобразено с 

критериите за възлагане; 

 декларация за съгласие с клаузите на приложения 

проект на договор; 

 декларация за срока на валидност на офертата; 

Образец № 3 

Оригинал или 

нотариално заверено 

копие 

 

Свободна редакция  

 

Образец № 4  

 

Образец № 5  

Съдържание на ПЛИК “Предлагани ценови параметри “ 

„Ценово предложение”  Образец № 6 

 

Указание за подготовка на ЕЕДОП: 

1. При подаване на оферта участникът декларира липсата на основанията за 

отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на единен европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). 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 кандидатът или 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 ЕЕДОП, който съдържа информацията по т. 1. 

3. Участниците могат да използват ЕЕДОП, 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 ЕЕДОП.  

В тези случаи към документите за подбор вместо ЕЕДОП се представя 

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

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

до документа. 

4. Лицата по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от 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; 
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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 кандидата или участника съгласно 

законодателството на държавата, в която са установени. 

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 ЕЕДОП. 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 ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата.  

8. В случаите по т. 7, когато се подава повече от един ЕЕДОП, обстоятелствата, 

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

самостоятелно да представлява 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 ЕЕДОП 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 или 

посочените от възложителя основания по 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 ЕЕДОП. 

12. Специфични национални основания за отстраняване: 

12.1. На чл. 101, ал. 11 от ЗОП – свързани лица не могат да са самостоятелни 

участници в една и съща процедура и на основание чл. 107, т. 4 от ЗОП се отстраняват от 

участие в процедурата участници, които са свързани лица.  

12.2. За участие в обществени поръчки съгласно чл. 3, т. 8 от Закон за 

икономическите и финансови отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни 
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собственици – на дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен 

режим и на контролираните от тях лица се забранява пряко или коствено участие в 

процедура по обществени поръчки по Закона за обществените поръчки и нормативните 

актове по прилагането му, независимо от характера и стойността на обществената поръчка, 

включително и чрез гражданско дружество/консорциум в което участва дружество, 

регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим. 

Участниците декларират обстоятелствата относно наличието или липсата на 

специфичните национални основания по т.12.1 и 12.2 за отстраняване чрез попълване на 

ЕЕДОП част III, раздел Г „Други основания………“. 

 

Важно: 

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, на рамково споразумение 

или възлагане на поръчка въз основа на рамково споразумение 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. 

 

 Съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с § 29,    

т. 5, б. „а” от Преходните и заключителни разпоредби на ЗОП, в сила от 1 април 2018 г., 

Единният европейски документ за обществени поръчки се представя задължително в 

електронен вид. 

 Чрез използване на осигурената от ЕК безплатна услуга чрез информационната 

система за eЕЕДОП  възложителят създава образец на ЕЕДОП за конкретната процедура, 

чрез маркиране на полетата, които съответстват на поставените изисквания, свързани с 

личното състояние на кандидатите/участниците и критериите за подбор. Генерираните 

файлове (espd-request) се предоставят на заинтересованите лица на профил на купувача като 

приложение с останалата документация за обществената поръчка. 

  

 УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ  НА ОБРАЗЕЦ ЕЕДОП: 

 Участниците следва да изтеглят файла с предоставеният образец на ЕЕДОП от 

профил на купувача от досието на поръчката, след което да заредят изтегленият файл (XML 

формат) в системата за еЕЕДОП. Системата може да се достъпи чрез Портала за обществени 

поръчки, секция РОП и е-услуги/ Електронни услуги на Европейската комисия, както и 

директно на адрес https://ec.europa.eu/tools/espd. Участникът попълва необходимите данни и 

изтегля документа(espd-response), след което ЕЕДОП следва да се подпише с електронен 

подпис от съответните лица и да се запише на подходящ оптичен носител (CD/мобилна 

флаш памет), който да се приложи в опаковката с офертата. 

 

 Важно! Системата за еЕЕДОП е онлайн приложение и не може да съхранява данни, 

предвид което еЕЕДОП в XML или PDF формат винаги трябва да се запазва и да се 

съхранява локално на компютъра на потребителя. 
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Документи удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от 

процедурата.  

1. за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП – свидетелство за съдимост; 

2. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП – 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 от ЗОП – удостоверение от органите на 

Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда; 

 Когато в удостоверението по т. 2 се съдържа информация за влязло в сила 

наказателно постановление или съдебно решение за нарушение по чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП, 

участникът представя декларация, че нарушението не е извършено при изпълнение на 

договор за обществена поръчка. 

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

съответният документ по т. 1, т. 2 и т. 3, 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 няма право да изисква представянето на посочените 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. 

 

Указание за подготовка на Документи за доказване на предприетите мерки за 

надеждност, когато е приложимо: 

1. Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 и посочените от 

възложителя обстоятелства по чл. 55, ал. 1 от ЗОП, има право да представи доказателства, че 

е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на 

съответното основание за отстраняване. За тази цел участникът може да докаже, че:  

1.1. 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; 

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

настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение; 

1.3. 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. 

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. 
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Важно: 

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. 

 

Указание за подготовка на Заявление за участие - попълва се Образец № 8 

 

 Указание за подготовка на Декларация по чл. 102, ал. 1 от ЗОП - попълва се 

Образец № 9, когато е приложимо. 

 

    Указание за подготовка на Техническо предложение – попълва се Образец № 3 , 

съдържащо: 

 документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е 

законният представител на участника – оригинал или нотариално заверено копие; 

 предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на възложителя за обособената позиция и да е съобразено с 

критериите за възлагане; 

 декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – попълва се 

Образец № 4; 

 декларация за срока на валидност на офертата – попълва се Образец № 5; 

        

 Указание за подготовка на „Ценово предложение” - попълва се Образец № 6 – в 

оригинал, пописано и подпечатано на всяка страница от представляващия участника или 

упълномощено лице. 

 Извън плика с надпис „Предлагани ценови параметри" не трябва да е посочена 

никаква информация относно цената; 

 Участници, които и по какъвто 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. 

 

 

 

 

 

 


