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I. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ HA ПОРЪЧКАТА. 

1. Възложител - Възложител по настоящата процедура е кметът на Община 

Костенец (чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП). Административна информация и координати на 

Възложителя: 

Община Костенец 

Адрес: Град Костенец, п.к.2030, област Софийска, ул.„Иван Вазов” №2 

Тел.: 07142/2308 

Факс: 07142/3234 

2. Вид на процедурата - Открита процедура по реда на чл. 18, ал. 1, т. 1 във връзка 

с    чл. 20, ал. 1, т. 1, буква „б” от ЗОП. 

МОТИВИ: 

Условията и редът за възлагане на обществени поръчки, определени в ЗОП, се 

прилагат задължително от публичните възложители по ЗОП при възлагане на обществени 

поръчки за услуги. Естеството на предмета на поръчката позволява достатъчно точно да се 

определи техническата спецификация. Прогнозната стойност на обществената поръчка е 

над прага, определен с чл. 20, ал. 1, т. 1, буква „б“, предложение първо от ЗОП и не са 

налице условия за провеждане на друга процедура, което дава възможност обществената 

поръчка да бъде възложена по реда на откритата процедура, предвидена в ЗОП. 

Процедурата за възлагане на обществената поръчка е основана на принципите на 

публичност и прозрачност, на свободна конкуренция, на пропорционалност и на 

равнопоставеност и недопускане на дискриминация, като дава възможности за участие на 

всички участници, отговарящи на изискванията на възложителя. 

3. Предмет на обществената поръчка - „Доставка на горива за нуждите на 

Община Костенец” както следва: 
• Безоловен бензин А 95 Н; 
• Дизелово гориво; 
• Пропан-бутан /LPG/. 

4. Прогнозна стойност на поръчката – 274 600.00 лева (двеста седемдесет и 

четири хиляди и шестстотин лева) без ДДС. 

ВАЖНО !!! Участник, който е предложил цена за изпълнение, по-висока от 

посочената максимална прогнозна стойност, ще бъде отстранен от участие в процедурата, 

на основание несъответствието на предложението му с изискванията на Възложителя, 

заложени в документацията. Цената, предложена от участника, включва всички разходи за 

изпълнение на поръчката. 

5. ПРОДУКТИ И ПРОГНОЗНИ количества: 

5.1. Безоловен бензин А95Н - до 10 680литра; 

5.2. Дизелово гориво - до 80 640 литра; 

5.3. Пропан-бутан /LPG/ - до 92 500 литра. 

Допуска се намаляване или увеличаване на количествата в зависимост от 

потребностите на Възложителя. Възложителят не се задължава да се обвързва с посоченото 

количество и вид на горивото като минимални. Посочените количества са прогнозни и са за 

период от 12 месеца. 
6. Средствата за финансиране - Разплащането ще се извършва от бюджета на 

Община Костенец. 
7. Начин на плащане - Заплащането ще се извършва въз основа на предоставена от 

страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ фактура и справка за вида и стойността на заредените горива 

по карти, приета и подписана от определено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ длъжностно лице. 

Дължимата сума ще се плаща по банков път, 1 /един/ път месечно, в срок до 60 (шестдесет) 

дни след представяне на фактура/и и справка за вида и стойността на заредените горива по 

карти. 
8. Място на изпълнение - на бензиностанции на Изпълнителя, намиращи се на 

територията на Република България. 
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9. Срок на валидност на офертите - 6 /шест/ месеца, считано от крайния срок за 

подаване на оферти. 
ВАЖНО !!! Участник предложил по-малък срок на валидност на офертата си от 6 

/шест/ месеца, считано от крайния срок за подаване на оферти, ще бъде отстранен от 
процедурата. 

10.  Срок за изпълнение на поръчката - 12 /дванадесет/ месеца, считано от датата 

на сключване на договора. 
11. Варианти на предложенията 
Не се предвижда възможност за предоставяне на варианти в офертите. 
12. Обособени позиции: 
Не се предвиждат обособени позиции. 
Спецификата на предмета на поръчката, а именно доставка на горива за автомобили 

по заявка на Възложителя, не позволява отделянето на дейности или група дейности в 

самостоятелна обособена позиция, поради функционалната и технологичната обвързаност 

между предвидените доставки. 
13. Основен CPV код: 09100000 Горива. 

ІІ. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

При изпълнението на поръчката, участникът трябва да спазва всички нормативни 

актове на българското право, както и приложимите норми на правото на Европейския съюз. 

отнасящи се до продажба на автомобилни горива на бензиностанции и доставки на горива 

на краен получател. Поръчката се изпълнява съгласно пълното описание на предмета на 

поръчката, условията на Възложителя, посочени в настоящата документация. Техническото 

предложение на Изпълнителя и при спазване клаузите на договора за обществената 

поръчка. 
Участникът трябва да ОСИГУРИ зареждане на следните видове горива : 

1. Безоловен бензин А 95 Н - трябва да отговаря на изискванията на стандартите 

БДС и ISO, посочени в Приложение №1от Наредбата за изискванията за качество на 

течните горива, условията, реда и начина за техния контрол, приета с ПМС 156/2003 г., изм. 

и доп. ДВ бр. 88/24.10.2014 г. 
2. Дизелово гориво - трябва да отговаря на изискванията на стандартите, посочени в 

Приложение № 2 от Наредбата за изискванията за качество на течните горива, условията, 

реда и начина за техния контрол, приета с ПМС 156/2003 г., изм. и доп. ДВ бр. 

88/24.10.2014 г. 
3. Пропан-бутан LPG - пропан (СЗН8) - бутан (С4Н10) представлява смес от леки 

въглеводороди и трябва да отговаря на БДС 5670-71. Пропан-бутан /LPG/ при нормални 
температура и налягане трябва да е в газообразно състояние, а при повишено налягане – в 
течно състояние. LPG трябва да се смесва лесно с въздуха и равномерно да пълни 
цилиндрите на двигателя с еднородна гориво-въздушна смес и той да работи устойчиво и 
тихо. 

Качеството на доставяните горива следва да е съгласно Декларация за съответствие 

на качеството на течните горива. Горивата трябва да отговарят на Наредбата за 

изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол 

обн. ДВ бр. 66 от 25.07.2003 г., както и на всички други приложими изисквания на 

действащата нормативна база в България. Участника трябва да осигури в бензиностанциите 

си необходимата за правилната експлоатация на автомобилите, дизелова емисионна течност 

AdBlue за системите за селективна каталитична редукция на превозните средства. 

Доставката на горивата ще се извършва за автомобилите на Община Костенец, както 

и за автомобили, придобити след сключване на договора, като Възложителят изпраща на 

Изпълнителя в писмен вид данните за същите. В случай на отпаднала необходимост от 

ползване на автомобил/и след сключване на договора Изпълнителят прекратява 

зареждането му в срок до 1 (един) работен ден, след писмено уведомяване от Възложителя 
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и предоставяне на данните, необходими за прекратяването на картата за безналично 

плащане. 

Към момента на откриване на обществената поръчка Община Костенец разполага 

със 50 броя автомобили. 

Автомобилите на Община Костенец, следва да се зареждат от колонка/и на 

бензиностанции на Изпълнителя, намиращи се на територията на Република България, 

предлагащи всички видове горива, обект на настоящата поръчка, като минимум 1 (една) от 

бензиностанциите трябва да е разположена на територията на Община Костенец.        

Изпълнителя трябва да осигури възможност за доставка на закупеното дизелово 

гориво до отделечени обекти извън населените места, за моторни превозни срадства на 

Възложителя. 

В случай, че автомобил на възложителя, се намира на територия, където липсва 

търговски обект на изпълнителя на поръчката (бензиностанция) и зареденото количество 

гориво е недостатъчно за пристигане на автомобила в мястото на домуване, Възложителят 

има право да зарежда с гориво от трети лица, като това няма да се счита за нарушение на 

сключения между страните договор. 

Обектите от търговската мрежа на участника, определен за Изпълнител, е 

необходимо да работят 7 дни в седмицата, 24 часа в денонощието, при осигуряване на 

непрекъснато 24 /двадесет и четири/ часово обслужване и да са снабдени със система за 

безналично плащане. 

За изпълнение на предмета на договора участникът, определен за Изпълнител, 

издава безвъзмездно карти за безналично плащане за всеки един от автомобилите на 

Възложителя в срок, не по-дълъг от 2 /два/ работни дни след подписване на договора или 

след заявка от Възложителя. Картите се издават безвъзмездно от Изпълнителя без 

заплащане на месечни такси за обслужване и без такси за транзакции. 

При технически проблеми с картата за безналично плащане Изпълнителят подменя 

същата с нова за своя сметка. 

Срокът на валидност на издадените карти за безналично плащане не може да бъде 

по-кратък от 12 (дванадесет) месеца. 

ІІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 

3.1. И З ИСК ВА Н ИЯ  З А Л ИЧ НО  СЪ С ТО ЯН И Е  Н А УЧ АС Т НИ Ц И ТЕ .  

1. В обществената поръчка може да участва всеки, който отговаря на условията, 
посочени в Закона за обществените поръчки (ЗОП), Правилника за прилагане на ЗОП 
(ППЗОП), Наредбата за изискванията за качество на течните горива, условията, реда и 
начина за техния контрол, приета с ПМС 156/2003 г., изм. и доп. ДВ бр. 88/24.10.2014 г., 
както и посочените в обявлението изисквания на възложителя. Не се допуска пряко или 
косвено участие в настоящата обществена поръчка на дружествата, регистрирани в 
юрисдикции с преференциален данъчен режим и на свързаните с тях лица, включително и 
чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в 
юрисдикция с преференциален данъчен режим, освен при наличие на изключенията по 
смисъла на чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения е дружествата, 
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица 
и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКЛТДС). 

В решението за откриване на процедурата не се предвижда изискване за създаване на 

юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител в процедурата, е обединение 

на физически и/или юридически лица. 

2. За участниците следва да не са налице основанията за отстраняване чл. 54. ал. 1 и   

чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Не може да участва в процедура за възлагане на обществена 

поръчка и се отстранява Участник, когато: 
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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. 352-353 е от Наказателния кодекс; 

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

аналогично на тези по т. 2.1, в друга държава членка или трета страна; 

2.3. има задължение за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла 

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

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

аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно 

законодателството на държавата, в която участникът е установен, освен ако е допуснато 

разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, 

който не е влязъл в сила; 

2.4. налице е неправомерност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП; 
2.5. е установено, че: 

2.5.1. е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване 

на липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

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

липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

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

че при изпълнението на договор за обществена поръчка е нарушил чл. 118, чл. 128, 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 участникът е 

установен; 

2.7. е налице конфликт на интереси
2
, 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 

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

процедура, съгласно законодателството на държавата, в установен. 

Възложителят има правото да не отстрани участник от процедурата на това 

основание, ако се докаже, че участникът не е преустановил дейността си и е в състояние да 

изпълни поръчката съгласно приложимите национални правила за продължаване на 

стопанска дейност в държавата, в която е установен. 

2.9. не могат да участват в процедурата за възлагане на настоящата обществена 

поръчка участници, които са дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален 

данъчен режим и свързаните с тях лица включително и чрез гражданско 

дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с 

преференциален данъчен режим. 

2.10. не може да участват в процедурата участник, действителният собственик на 

когото е лице, заемащо или заемало в последните дванадесет месеца висша държавна 

длъжност в Република България или в чужда държава, или свързано с него лице по смисъла 

на чл. 8а от Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари. 

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

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

2.12. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или 

юридическо лице може да участва само в едно обединение. 

2.13. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща 

процедура. 

3.  В случай, че за участник са налице някое от посочените основания за 

отстраняване по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП, същите имат правото да представят 

доказателства, че е предприел мерки, които гарантират надеждността му, въпреки 

наличието на съответното основание за отстраняване. За целта участникът може да докаже, 
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че: 

3.1. е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. З (съответно т. 2.3 от 

документацията), включително начислените лихви и/или глоби или че те са разсрочени, 
отсрочени или обезпечени; 

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

3.3. 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. 

В случай, че 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, участникът няма възможност да 

използва предвидените мерки за доказване на надеждност по чл. 56, ал. 1 от ЗОП 

(съответно по т. З от документацията) за времето, определено с присъдата или акта. 

Когато участникът е предприел мерки за надеждност, тези мерки се описват в 

ЕЕДОП и се прилагат следните документи: 1. по отношение на обстоятелствата по чл. 54,   

ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗОП (съответно т. 2.1. и т. 2.2 от документацията) - документ за 

извършеното 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 дължимото обезщетение; 2. а по 

отношение на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. З от ЗОП (съответно т. 2.3 от 

документацията) - документ от съответния компетентен орган за потвърждение на 

описаните обстоятелства. 

4. Основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП се 

прилагат, когато са възникнали преди или по време на процедурата. 

5. Основанията за отстраняване се прилагат до изтичате на следните срокове: 
5.1. пет години от влизане в сила на присъдата по чл. 54, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗОП, 

освен ако в присъдата е посочен друг срок; 

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

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

срок. 

При подаването на офертата участникът декларира липсата на основанията за 

отстраняване чрез представянето на Единен европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) - Част III „Основания за изключване“. 

В ЕЕДОП се предоставя съответната информация изискана 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. 

Преди сключването на договор за обществена поръчка, Възложителят изисква от 

участника, определен за изпълнител, да представи актуални документи, удостоверяващи 
липсата на основания за отстраняване от процедурата. 

6. Когато основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП се 
отнасят за повече от едно лице, всички лица подписват един и същи ЕЕДОП. 

Ако е налице необходимост от защита на лични данни или при различие в 
обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията се попълва в отделен 
ЕЕДОП за всяко от лицата или за някои от лицата. 

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

представляват участника, членовете на управителните и надзорните органи и други лица, 

които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи. 
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Това са: 

- лицата, които представляват участника; 

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

- други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на 

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

членове на управителните и надзорните органи. 
Съгласно организационната форма на участника тези лица са: 
а) при събирателно дружество - 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 е ограничена отговорност - лицата по чл. 141, ал.1 и ал. 2 от 

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

г) при акционерно дружество - лица по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1, 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 - за физическото 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-ж“ - и прокуристите, когато има такива. 

Когато лицето има повече от един прокурист, декларацията се подава само от 

прокуриста, в чиято представително власт е включена територията на Република България. 

и) във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, 

които представляват, управляват и контролира участника съгласно законодателството на 

държавата, в която са установени. 

'Основанията за отстраняване по алинея I, т. 3 на чл. 54 от ЗОП не се прилага, когато: 

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

2. размерът на неплатените дължими данъци или социално осигурителни вноски е не повече от 1 на сто от 

сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година. 

3. §2, т.21 от ДР ЗОП .,Конфликт на интереси“ е налице, когато възложителят, негови служители 

или наети от него лица извън неговата структура, които участват в подготовката или възлагането на 

обществената поръчка или могат да повлияят на резултатите от нея, имат интерес, който може да води 

до облага по смисъла на чл.2, ал.З от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и 

за който би могло да се приеме, че влияе на тяхната безпристрастност и независимост във връзка с 

възлагането на обществената поръчка.  

 

3.2. И З ИСК ВА Н ИЯ  З А Т ЕХ Н ИЧ ЕСК И  И  П Р ОФ ЕС ИО Н АЛ НИ  

С П ОС О БН ОС ТИ  НА  УЧ АС ТН И ЦИ Т Е  

1. Участникът да разполага минимум с 1 (една) бензиностанция, снабдена с 

устройство за безналично плащане, предлагаща всички видове горива, обект на 

поръчката. Същата трябва да е разположена на територията на Община Костенец, с 

денонощен режим на работа /24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата/ при 

осигуряване на непрекъснато 24 /двадесет и четири/ часово обслужване, чрез 

използване на карти за безналично плащане. 

При подаване на офертата участникът попълва поле 9 от раздел В: Технически и 

професионални способности в Част IV: „Критерии за подбор“ ЕЕДОП. 

Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от 



 

9 
 

участника, определен за изпълнител, да представи Декларация за съоръженията 

(бензиностанции, снабдени с устройства за безналично плащане), които отговарят на 

изискванията на Възложителя. 

  Документите за доказване съответствието с поставените изисквания за 

технически възможности се представят от участника, определен за изпълнител или 

при поискване в хода на процедурата - в случаите на чл. 67, ал. 5 и 6 ЗОП. 

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

 

 
IV. ИЗПОЛЗВАНЕ КАПАЦИТЕТА HA ТРЕТИ ЛИЦА. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ 

Съгласно чл. 65, ал. 1 от ЗОП 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. В тези случаи участникът попълва Част II, раздел „В“ от 

ЕЕДОП, а за всяко от посочените трети лица се представя попълнен и подписан от същото 

отделен ЕЕДОП. 

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

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

основанията за отстраняване от процедурата. Възложителят изисква от участника да замени 

посоченото от него трето лице, ако то не отговаря на някое от тези условия. 

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

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

лица задължения. 

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. 

В съответствие с чл. 66, ал. 1 от ЗОП участниците посочват в офертата 

подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да 

използват такива. В този случай те трябва да представят доказателство за поетите от 

подизпълнителите задължения. 

Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор 

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

основания за отстраняване от процедурата. За удостоверяване на тези обстоятелства за 

всеки от подизпълнителите се прилага съставен и подписан от същия отделен ЕЕДОП. 

Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на съответните 

критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката. 

Лице, което е дало съгласие да бъде подизпълнител на един участник, не може да 

бъде обявявано за подизпълнител в офертата на друг участник в същата процедура, както и 

да подава самостоятелно оферта. 

След сключване на договора за възлагане на обществената поръчка замяна или 

включване на подизпълнител се осъществява само при условията на чл. 66. ал. 11 и 12 от 

ЗОП. 

Когато частта от поръчката, изпълнявана от подизпълнителя може да бъде 

предадена като отделен обект на изпълнителя или възложителя, то Възложителя заплаща 

тази част директно на подизпълнителя. За целта разплащането се осъществява въз основа на 

искане направено от подизпълнителя до възложителя чрез изпълнителя, които предоставя 

искането в 15-дневен срок от получаването му. Към искането изпълнителя прилага 

становище, от което е видно оспорва ли плащанията или част от тях като недължими. 
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Възложителят отказва плащане, което е оспорено до момента на отстраняване на причината 

за отказа. 

Замяната или включването на подизпълнител по време на изпълнение на договора 

за обществена поръчка се допуска по изключение, когато е настъпила необходимост и са 

налице едновременно следните условия: за новия подизпълнител не са налице основания 

за отстраняване от процедурата и отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял 

предишния подизпълнител, включително относно вида и дела на дейностите, които ще 

изпълнява, коригирани съобразно изпълненото до момента. 

V. КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ 

Критерий за оценка на постъпилите оферти от страна на участниците е 

„икономически най-изгодна оферта“, при критерий - „НАЙ-НИСКА ЦЕНА“. 

До оценка по този показател се допускат само оферти, които съответстват на 

условията за изпълнение на обществената поръчка. 
ВАЖНО!!! Участник, предложил 0 (нула) % търговска отстъпка ще бъде 

отстранен от участие в процедурата. Предложението на участника за предлаган % 

(процент) търговска отстъпка трябва да бъде цяло число. Участник, предложил % 

търговска отстъпка, която не е цяло число, ще бъде отстранен от участие в 

процедурата. 
Комисията оценява офертите по предложените отстъпки, като на първо място се 

класира участникът предложил най-висока отстъпка (%). 
При условие, че предложените отстъпки са еднакви по този начин не може да се 

определи изпълнител, комисията провежда публично жребий за избор на изпълнител между 
класираните на първо място оферти. 

VІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ 

6.1. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКАТА НА ОБРАЗЦИТЕ НА ДОКУМЕНТИ 

1. Документацията по настоящата обществена поръчка е налична и се предоставя 

неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп в профила на купувача на Община 

Костенец. 

2.  До 10 дни преди изтичането на срока за получаване на офертите лицата могат да 

поискат писмено от Възложителя разяснения по решението, обявлението и документацията 

за обществена поръчка. Възложителят публикува разясненията в профила на купувача на 

Община Костенец в 4-дневен срок от получаване на искането, но не по-късно от 6 дни 

преди срока за получаване на офертите, без да отбелязва в отговора лицето, направило 

запитването. Разясненията стават неразделна част от документацията за участие. 

Възложителят не предоставя разяснение по искане, постъпило след срока. В случай, че 

разяснението не е дадено в срок, Възложителят удължава срока за представяне на офертите, 

освен ако разясненията не са от такъв характер, че налагат съществени изменения в 

офертите. 

3. 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 на обществена поръчка. 

Заинтересованите лица могат да правят предложение за промени в обявлението и 

документацията в 10-дневен срок от публикуването в РОП на обявлението за оповестяване 

на откриването на процедурата. 
Промените се извършват чрез публикуването в РОП на обявлението за изменение 

или допълнителна информация и решението, с което то се одобрява, в 14-дневен срок от 
публикуването в РОП на обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата. 

След изтичане на този срок Възложителят може многократно да публикува 
обявление за изменение или допълнение за промяна в условията на процедурата само, 
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когато удължава срока. 
    4. При изготвяне на офертата участникът трябва да се придържа точно към 

условията, обявени от Възложителя и образците на документи. Участникът трябва да 
проучи всички указания, образци, условия в документацията. Невъзможността да 
предостави цялата информация, изисквана в документацията или представянето на оферта, 
неотговаряща на изискванията на Възложителя, посочени в документацията, е риск за 
участника и може да доведе до отстраняване му. 

5. Офертата следва да отговаря на изискванията, посочени в обявлението за 

откриване на процедурата, настоящите указания и да бъде оформена по приложените към 

документацията образци на приложения. Условията в образците от документацията за 

участие са задължителни за участниците и не могат да бъдат променяни от тях. 

6. Офертата на участника и всички приложени към нея документи и информация 

следва да бъдат представени на български език, а в случай че документите са на чужд език - 

с превод на български език. 

7. Офертата на участника и всички приложени към нея документи и информация по 

образец на Възложителя следва да бъдат представени в оригинал. Всички останали 

документи и информация следва да бъдат представени в оригинал или като копие, заверено 

с подпис и текстово обозначение/печат „Вярно с оригинала”. 
8. Всяка оферта трябва да съдържа документите по чл. 39, ал. 2 и ал. З, т. 1 от 

ППЗОП, опис на представените документи и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис 
„Предлагани ценови параметри“, който съдържа ценовото предложение по чл. 39, ал. З, т. 2 
от ППЗОП. 

9. Всеки участник има право да представи само една оферта по предмета на 

обществената поръчка. Не се допускат варианти на офертата. При наличието на варианти на 

офертата, същата не се разглежда и участникът се отстранява. 

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

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

11.  В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или 

юридическо лице може да участва само в едно обединение. 
12. Свързани лица

З 
не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща 

процедура. 
13.  Когато офертата предвижда позоваване на капацитета на трети лица, 

участникът трябва да докаже, че разполага с техните ресурси като представи документ за 

поетите от третите лица задължения. Третите лица следва 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 по процедурата по чл. 54, ал. 1 от ЗОП. 

Ако третото лице не отговаря на някое от изискванията, Възложителят изисква от 

участника да бъде заменено. 

14. Когато офертата предвижда участие на подизпълнители, в нея се посочват 

подизпълнителите, както и дела от поръчката и вида на работите, който ще им възложат. В 

този случай участникът следва да представи доказателство за поетите от подизпълнителите 

задължения. 
Подизпълнителите следва да отговарят на съответните критерии за подбор, 

съобразно вида и дела на поръчката, който ще изпълняват и за тях да не са налице 
основанията за отстраняване. Ако подизпълнителят не отговаря на някое от изискванията, 
Възложителят изисква от участника замяната му. 

14.1 Когато частта от поръчката, изпълнявана от подизпълнителя може да бъде 

предадена като отделен обект на изпълнителя или възложителя, то Възложителя заплаща 

тази част директно на подизпълнителя. За целта разплащането се осъществява въз основа на 

искане направено от подизпълнителя до възложителя чрез изпълнителя, които предоставя 

искането в 15-дневен срок от получаването му. Към искането изпълнителя прилага 

становище, от което е видно оспорва ли плащанията или част от тях като недължими. 

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

14.2.  Замяната или включването на подизпълнител по време на изпълнение на 

договора за обществена поръчка се допуска по изключение, когато е настъпила 

необходимост и са налице едновременно следните условия: за новия подизпълнител не са 

налице основания за отстраняване от процедурата и отговаря на критериите за подбор, на 

които е отговарял предишния подизпълнител, включително относно вида и дела на 

дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълненото до момента. 

15.  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. 

Когато участник в процедурата е клон на чуждестранно лице, което може 

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

държавата, в която е установен и за доказване на съответствие с изискванията за 

технически и професионални способности, клонът се позовава на ресурсите на търговеца, 

следва да представи доказателства, че при изпълнение на поръчката ще има тези ресурси на 

разположение. 

16.  При участието 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 изпълнението 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. 

17.  Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, 

към офертата се прилага копие от документ, от който е видно правното основание за 

създаване на обединението, както и следната информация: 1 правата и задълженията на 

участниците в обединението; 2. клауза за солидарна отговорност на лицата - участници в 

обединението, за задълженията по договора за обществена поръчка; 3. дейностите, които 

ще изпълнява всеки от членовете на обединението. Документът следва да е подписан от 

лицата в обединението, като в него задължително се посочва представляващият 

обединението. Когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в 

обединението се представя и документ, подписан от лицата в обединението, в който се 

посочва представляващият. 

18. Офертата и образците към нея се подписват задължително саморъчно от 

физическото лице, което е длъжно да представи съответната декларация. Документи, които 

не са подписани саморъчно, не се приемат за валидни. 

§2, т.45 от ДР на ЗОП „Свързани лица“ са тези по смисъла на § 1, т. 13 и 14 от допълнителните 
разпоредби на Закона за публичното прилагане на ценни книжа, „свързани лица“ са : 
    а)лицата едното , от които контролира другото лице или негово дъщерно дружество; 

б) лицата, чиято дейност се контролира от трето лица; 
в) лицата, които съвместно контролират трето лице;  
г) съпрузите, роднините по права линия без ограничения, роднините по съребрена линия до четвърта 

степен включително и роднините по сватовство до четвърта стене включително 

 

 
6.1. ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТАТА 
1. Офертата се представя в запечатана непрозрачна опаковка от участника или от 

упълномощен от него представител лично или чрез пощенска или куриерска услуга с 
препоръчана пратка с обратна разписка, на адрес: гр.Костенец, п.к.2030, ул.“Иван Вазов“ 

№2. 

2. Върху опаковката участникът посочва: 

1.1. наименованието на участника, включително участниците в обединението, 

когато е приложимо; 

1.2. адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес; 
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1.3. наименованието на обществената поръчка. 

З. Опаковката съдържа документите по чл. 39, ал. 2 и ал. З, т. 1 от ППЗОП, опис на 

представените документи и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани 

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

4.  При приемане на офертата върху опаковката се отбелязват поредният номер, 

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

оферти за участие при възложителят се води регистър, в който се отбелязват: подателят на 

офертата, номера, датата и часа на получаване, причините за връщане на офертата, когато е 

приложимо. 
4.1.  Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на 

участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок или в 
незапечатана или в опаковка с нарушена цялост. 

4.2.  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 от списъка се въвеждат в регистъра по т. 4. Не се допуска приемане на оферта от 

лица, които не са включени в списъка. 

5.  Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчано писмо с обратна разписка, 

разходите са за сметка на участника. В този случай, той следва да изпрати предложението 

така, че да обезпечи неговото пристигане на посочения от Възложителя адрес преди 

изтичане на срока за подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на 

предложението е за участника. За получено уведомление по време на процедурата се счита 

това, което е достигнало до адресата. 
6. Всеки участник в процедурата може да промени, допълни или да оттегли 

офертата си до изтичане на срока за подаване на офертите. В случай че се подаде 
допълнение или промяна на офертата, то тя трябва да отговаря на изискванията и условията 
за представяне на първоначалната оферта, като върху опаковката бъде отбелязано следното: 
„Допълнение/ промяна към вх. № ...”. 

7. След крайния срок за подаване на офертите участниците не могат да извършват 

изменения и допълване на офертата и същите не могат да бъдат оттегляни. 

8. Възложителят може да поиска писмено да удължи срока на валидност на 

офертите, когато той е изтекъл. Участник, който след поканата е в определения в нея срок 

не удължи срока на валидност на офертата си, се отстранява от участие. 
9. Всички разходи по изработването и представянето на офертата са за сметка на 

участниците. 

10. Офертите следва да са валидни 6 (шест) месеца, от датата, която е посочена за 
крайна дата на получаване на офертите. Оферта с по-малък срок на валидност ще бъде 
отхвърлена като неотговаряща на изискванията. 
  11. Участникът е задължен да подаде оферта за пълния обем дейности на поръчката 
и не може да оферира изпълнението само на част от нея. 

12. Участниците, могат да използват ЕЕДОП, използван при предходна процедура 

при условие, че потвърдят актуалността на съдържаща се в него информация. 

 
6.2. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА 

1 .Опис на предоставените документи; 

2. Информация относно личното състояние и критериите за подбор: 

2.1. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за 

участника (Образец № 1) за участника, подписан от всички лица по чл. 40, ал. 1 от ППЗОП 

в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя, а когато е приложимо 

- ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки 

подизпълнител и за всички трети лица, чиито капацитет ще бъдат ангажиран в 

изпълнението на поръчката: 
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а) Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице 

ЕЕДОП се представя за всеки от участниците в обединението; 

б) Когато е предвидено участието на подизпълнител ЕЕДОП се представя за всеки 

подизпълнител, ангажиран в изпълнението на поръчката; 

в) Когато е предвидено да бъде използван капацитета на трети лица ЕЕДОП се 

представя за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението; 

г) Ако е налице необходимост от защита на лични данни или при различие в 

обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията се попълва в отделен 

ЕЕДОП за всяко от лицата или за някои от лицата. 

Указания за представяне на ЕЕДОП: 
2.1.1. В ЕЕДОП се предоставя информацията, изисквана от възложителя, и се 

посочват данни относно публичните регистри, в които се съдържат декларираните 
обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, 
в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация; 

2.1.2. Участник, който участва самостоятелно в обществената поръчка и не 
използва капацитета на трети лица и подизпълнители, за да изпълни критериите за подбор, 
попълва и представя един ЕЕДОП. В случай на различие в декларираните обстоятелства, 
свързани с личното състояние или при необходимост от защита на личните данни, се 
попълва отделен ЕЕДОП за всяко или за някое от лицата. В случаите, когато се подава 
повече от един ЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с критериите за подбор, се съдържат 
само в ЕЕДОП, подписан от лице, което може самостоятелно да представлява участника. 

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

 2.1.4. Участник, който участва самостоятелно, но ще ползва един или повече 

подизпълнители, представя попълнен отделен ЕЕДОП за всеки един от подизпълнителите. 

Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида 

и дела на поръчката, който ще изпълняват, и за тях не следва да са налице основания за 

отстраняване от процедурата. Участникът попълва Раздел Г „Информация за 

подизпълнители, чийто капацитет икономическият оператор няма да използва“ на част II 

от ЕЕДОП. Ако полето е попълнено с „Да“ се представя ЕЕДОП за всеки подизпълнител 

надлежно попълнен и подписан от лицата по чл. 40, ал. 1 от ППЗОП. В ЕЕДОП 

подизпълнителят/лите посочват информацията, изисквана съгласно раздел А и Б от част II 

и попълват част III „Основания за изключване“. 
2.2. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е 

приложимо; 
2.3. При участник - обединение - документите по чл. 37, ал. 4 от ППЗОП: Копие 

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

следната информация: 1. правата и задълженията на участниците в обединението; 2. клауза 

за солидарна отговорност на лицата - участници в обединението, за задълженията по 

договора за обществена поръчка; 3. дейностите, които ще изпълнява всеки от членовете на 

обединението. Документът следва да е подписан от лицата в обединението, като в него 

задължително се посочва представляващият обединението. Когато в договора не е посочено 

лицето, което представлява участниците в обединението се представя и документ, подписан 
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от лицата в обединението, в който се посочва представляващият; 
2.4. Информация относно правно-организационната форма, под която 

осъществяват дейността си, както и списък- декларация на всички задължени лица по 
смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП - Образец № 8; 

2.5.  Декларация 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 (оригинал) - (Образец № 9). 

Декларацията се попълва и подписва по приложения образец към настоящата 

документация. В зависимост от правно-организационната форма на участниците, 

декларацията се представя от едно от лицата, които представляват участника; 
2.6.  Декларация по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с 
тях лица и техните действителни собственици (оригинал) - когато е приложимо (Образец  

№ 10). В зависимост от правно-организационната форма на участниците, декларацията се 
представя от едно от лицата, които представляват участника. 

2. Техническо предложение, съдържащо: 
а) документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е 

законния представител на участника; 
б) предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата 

спецификация и изискванията на възложителя - Образец № 2; 
Предложението се представя при съблюдаване на изискванията на: Техническата 

спецификация и условията за изпълнение на поръчката, в оригинал. Ако е приложимо, се 
прилага декларация (свободен текст) относно това коя част от офертата има 
конфиденциален характер и изискване възложителят да не я разкрива. 

В случай че участникът бъде определен за Изпълнител на обществената поръчка, 
Предложението за изпълнение на поръчката става неразделна част от договора. 

Ако участник не представи Предложение за изпълнение на поръчката или 
представеното от него Предложението за изпълнение на поръчката не съответства 
на изискванията на Възложителя, той ще бъде отстранен от участие в 
обществената поръчка. 

в) декларация за съгласие c клаузите на приложения проект на договор - Образец 

№3; 

г) декларация за срока на валидност на офертата - Образец №4; 
д) Декларация по чл. 101, ал. 11 от ЗОП - Образец №5. 

3. Ценово предложение, съдържащо предложението на участника (поставя се в 

отделен непрозрачен плик) - Образец № 6. 

Ценовото предложение се подготвя от участника по Образец № 6 и се представя на 

хартиен носител. При разлика между сумите изразени с цифри и думи, за вярно се приема 

словесното изражение на сумата. Отговорност за евентуално допуснати грешки или 

пропуски в изчисленията на предложената цена носи единствено участникът в поръчката. 

 

ВАЖНО!!! Участник, предложил 0 (нула) % търговска отстъпка ще бъде 

отстранен от участие в процедурата. Предложението на участника за предлаган % 

(процент) търговска отстъпка трябва да бъде цяло число. Участник, предложил % 

търговска отстъпка, която не е цяло число, ще бъде отстранен от участие в 

процедурата 

Забележка: Извън плика с надпис „Предлагани ценови параметри” не трябва да е 

посочена никаква информация относно цената. Участници, които по какъвто и да е начин 

са включили някъде в офертата си извън пликът с предлагани ценови параметри, 

елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея), ще бъдат отстранени от 

участие в процедурата. 
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VІІ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Гаранцията за изпълнение на договора се представя от участника, определен за 
изпълнител, при подписване на договора, в размер 3 % (три на сто) от стойността на 
договора без ДДС. 

Гаранцията се предоставя в една от следните форми: 
а) парична сума; 
б) банкова гаранция. В случай, че се представя банкова гаранция, същата трябва да 

е безусловна и неотменима, в нея да е записано името на договора и да е със срок на 

валидност минимум 60 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. Застраховката следва да е със срок на валидност минимум 

60 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. 
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: „ЦКБ” АД, клон Костенец 

Банков код (BIC): CECBBGSF 

IBAN: BG14CECB97903342549800 
 

Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за 

периода, през който средствата законно са престояли при него. 

VIII. ДРУГИ УКАЗАНИЯ 

Във връзка с провеждането на процедурата и подготовката на офертите от 

участниците за въпроси, които не са разгледани в настоящата документация, се прилагат 

Законът за обществените поръчки и Правилникът за неговото прилагане, както и 

приложимите национални и международни нормативни актове, съобразно с предмета на 

поръчката, обявлението за откриване на процедурата и условията, посочени в други 

документи от документацията за участие в процедурата. 

IX. ОБРАЗЦИ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


