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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

Част втора 

УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 

 

Глава първа 

ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Раздел I 

Принципи 

 

   I. Обществените поръчки се възлагат в съответствие с принципите на Договора за 

функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) и по-специално тези за свободно движение на 

стоки, свобода на установяване и свобода на предоставяне на услуги и взаимно признаване, 

както и с произтичащите от тях принципи на:  

1. равнопоставеност и недопускане на дискриминация;  

2. свободна конкуренция;  

3. пропорционалност;  

4. публичност и прозрачност. 

 

Раздел II 

Предмет на обществената поръчка 

 

I. Описание на предмета на обществената поръчка 

             Предмет на настоящата обществена поръчка е “Подобряване материалната база на 

Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Костенец” 

 

  Мястото на изпълнение е град Костенец и по-конкретно сградата на Основно училище „Св. 

Св. Кирил и Методий”,  гр. Костенец. 

 

Глава втора 

ПРИЛОЖНО ПОЛЕ 

 

Раздел I 

Обект на обществената поръчка 

 

I. Обект на настоящата обществена поръчка е строителство, съгласно чл. 3, ал. 1, т. 1 от 

ЗОП. 

 

Раздел II 

Възложител на обществената поръчка 

 

I.  Кмета на община Костенец съгласно чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП. 

 

Раздел III 

Участници и изпълнители 

 

I. 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 
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образувание, което има право да изпълнява строителство съгласно законодателството на 

държавата, в която то е установено.  

 1.  Участник не може да бъде отстранен от процедура за възлагане на обществена поръчка 

на основание на неговия статут или на правната му форма, когато той или участниците в 

обединението имат право да предоставят съответното строителство в държавата членка, в която 

са установени.  

 

Раздел IV 

Правно основание за възлагане на обществената поръчка, вид процедура и 

стойностни прагове 

 

  I. Правно основание за възлагане на обществената поръчка - Възложителят обявява 

настоящата обществена поръчка на основание чл. 20, ал. 1, т. 1, б. „а“ от ЗОП във връзка с чл.18, 

ал.1, т.1 от ЗОП.  

           За нерегламентираните в настоящите указания и документация условия по провеждането 

на поръчката се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и 

подзаконовите нормативни актове по прилагането му, както и приложимите национални и 

чуждестранни нормативни актове, съобразно предмета на поръчката. 

 

II. Вид процедура. Видът на процедурата по настоящата обществена поръчка е:  

1. Открита процедура - чл. 18, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 20, ал. 1, т. 1, б. „а“ и чл.73, ал. 1 

от ЗОП. 

 

III. Стойностни прагове. Максималната стойност на настоящата поръчка  попада в 

стойностните прагове, които налагат провеждането на публично състезание, но възложителят се 

възползва от правото си по чл. 20, ал. 9 от Закона за обществените поръчки и обявява открита 

процедура за избор на изпълнител на обществената поръчка.. Естеството на поръчката позволява 

да се достатъчно да се определят техническите спецификации. Избраната процедура има за цел 

да осигури максимална прозрачност и публичност при избора на изпълнител. 

 

Раздел V 

Източник на финансиране и прогнозна стойност на поръчката 

 

 1. Финансирането на настоящата обществена поръчка се осигурява чрез подмярка 7.2. 

„Инвестиции в създаването, подобряването и разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги обновяване на селата в селските райони“ от 

Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020“ по силата на сключен Договор 

за отпускане на безвъзмездна финансова помощ № 23/07/2/0/00471 от 01.12.2017 г. между 

Възложителя и ДФ „Земеделие“. 

2. Общата максимална прогнозната стойност на настоящата обществена поръчка възлиза 

на  1 100 621,39  лева без вкл. ДДС, от които:  

2.1. За СМР Подобряване на материалната база на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” –  

254 157, 50 лв. без ДДС 

2.2. За вертикална планировка – 146 792,25 лв. без ДДС 

2.3. За благоустройство – 274 508,09 лв. без ДДС 

2.4. За паркоустройство, подобряване на материалната база – 355 523,09 лв. без ДДС 

2.5. За видеонаблюдение – 17 229,92 лв. без ДДС 

2.6. За непредвидени разходи - 52 410,54 лв. без ДДС, представляващи 5% от общата 

максимална прогнозна стойност на поръчката 
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Посочените прогнозни стойности са крайни за Възложителя, респ. максимални пределни 

стойности по отношение подаваните от Участниците оферти. 

Предлаганите от отделните Участници цени за изпълнение на дейностите от обхвата на 

възлагане, както за поръчката в цялост, така и за отделните компоненти, не могат да надхвърлят 

горепосочените максимални стойности. 

 

Важно!!! Оферти, надхвърлящи посочените прогнозни стойности вкл. и за отделните 

компоненти, ще бъдат предложени за отстраняване поради несъответствие с това 

предварително обявено условие. 

   

Раздел VI 

Варианти в офертата 

 

I. Възможност за предоставяне на варианти в офертата:  

1. Не се предвижда възможност за представяне на варианти в офертата.  

 

Раздел VII 

Обособени позиции 

 

1. В настоящата обществена поръчка не са предвидени обособени позиции. Всеки 

участник може да представи само една оферта. 

 

Раздел VIII 

Минимален срок за валидност на офертите 

 

          1. Минималният срок за валидност на офертите е 6 (шест) месеца, считано от датата на 

получаване на офертата. 

 

Глава трета 

ПУБЛИЧНОСТ И ПРОЗРАЧНОСТ 

 

Раздел I 

Връчване на решенията 

 

I.  Възложителят изпраща решенията за определяне на изпълнител и за прекратяване на 

процедурата в тридневен срок от издаването им. В решенията се посочва връзка към 

електронната преписка в профила на купувача, където са публикувани протоколите и 

окончателните доклади на комисията.  

II. Решенията по т. I се изпращат:  

1. на адрес, посочен от кандидата или участника:  

1.1. на електронна поща, като съобщението, с което се изпращат, се подписва с електронен 

подпис, или  

1.1.2. чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка;  

1.1.3. по факс.  

2. Избраният от възложителя начин трябва да позволява удостоверяване на датата на 

получаване на решението.  

3. Когато решението не е получено от участника по някой от начините, посочени в т. 1, 

възложителят публикува съобщение до него в профила на купувача в деня, в който възложителят 



                                           ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 
                                                                ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ  

                                                                                         НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

  
 

7 
Този документ е създдаен в рамките на проект “Подобряване материалната база на Основно училище „Св. Св. Кирил и 

Методий”, гр. Костенец”    който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 

за периода 2014-2020“. Цялата отговорнот за съдържанието на документа се носи от бенефициента и при никакви 

обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и 

Управляващия орган на програмата. 

 

е узнал, че решението не е получено от участника. Решението се смята за връчено от датата на 

публикуване на съобщението. 

 

Глава четвърта  

ПОДГОТОВКА НА ПРОЦЕДУРАТА 

 

Раздел I  

Технически спецификации.  

 

Определянето на техническите спецификации, на специфичните условия за тях, както и 

ползването на протоколи от изпитване, сертифициране и други доказателства е регламентирано в 

чл. 48 до чл. 52 от ЗОП. 

Техническите спецификации не могат да съдържат конкретен модел, източник или 

специфичен процес, който характеризира продуктите или услугите, предлагани от конкретен 

потенциален изпълнител, нито търговска марка, патент, тип или конкретен произход или 

производство, което би довело до облагодетелстване или елиминиране на определени лица или 

някои продукти. По изключение, когато е невъзможно предметът на поръчката да се опише 

достатъчно точно и разбираемо по реда на чл. 48, ал. 1 от ЗОП, се допуска подобно посочване, 

като задължително се добавят думите „или еквивалентно/и".  

 

Глава пета  

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ И УЧАСТНИЦИТЕ 

 

Раздел I  

Лично състояние на кандидатите и участниците 

 

I. ОСНОВАНИЯ ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОТСТРАНЯВАНЕ  
1. Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка 

участник, когато:  

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

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

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

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

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

1.3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, 

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

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

задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в 

която кандидатът или участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване 

или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;  

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

1.5. е установено, че:  

1.5.1. е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на 

основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;  

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

основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;  

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

изпълнение 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 кандидатът или участникът е установен;  
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1.7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.  

2. Основанията по т. 1.1., 1.2. и 1.7., както и по т. 4 се отнасят за лицата, които 

представляват участника, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които 

имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи.  

3.  Точка 1.3. не се прилага, когато:  

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

3.2. 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.   

 

4. СПЕЦИФИЧНИ НАЦИОНАЛНИ ОСНОВАНИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ 

4.1. Осъждания за престъпления по чл. 172, 194-208, 213а-217, 219-252, 254а-260 и 352-353е 

от НК. Посочва се информация и за престъпления, аналогични на описаните, когато лицата са 

осъдени в друга държава членка или трета страна. 

Съгласно чл. 67, ал. 1 ЗОП участникът следва да декларира в Част III, Раздел Г от Единен 

европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ отсъствие за присъди по чл. чл. 172, 194-

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

 Участника следва да изпише текстово липсата или наличието на горните основания. 

4.2. Налице е забраната предвидена в чл. 101, ал. 8 от ЗОП, както следва: 

„Чл.101, ал.8. Всеки участник в процедура за възлагане на обществена поръчка има право да 

представи само една оферта.”  

Съгласно чл. 67, ал. 1 от ЗОП участникът следва да декларира /изпише текстово/ в Част III, 

Раздел Г от Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ липсата или 

наличието на горното основание. 

4.3. Налице е някоя от следните забрани при участие в обединение предвидени в чл. 101, ал. 9 

и 10 от ЗОП, както следва: 

„Чл. 101, ал. 9 Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител 

на друг кандидат или участник, не може да подава самостоятелно заявление за участие или 

оферта.  

Чл. 101, ал. 10. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или 

юридическо лице може да участва само в едно обединение.”  

Съгласно чл. 67, ал. 1 от ЗОП при участие на обединение, участникът следва да декларира 

/изпише текстово/ в Част III, Раздел Г от Единен европейски документ за обществени поръчки 

/ЕЕДОП/ липсата или наличието на горните основания. 

4.4. Наличие на свързаност по смисъла на чл. 101, ал. 11 във връзка с параграф 2, т. 45 от ДР 

на ЗОП между кандидати/участници в една и съща процедура. 

Съгласно чл. 67, ал. 1 от ЗОП участникът следва да декларира /изпише текстово/ в Част III, 

Раздел Г от Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ липсата или 

наличието на горното основание. 

4.5. Е установено наличието на основание по чл. 3, т. 8 от Закон за икономическите и 

финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен 

режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДР). 

Съгласно чл. 67, ал. 1 от ЗОП участникът следва да декларира в Част III, Раздел Г от Единен 

европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ липсата на основания по чл. 3, т. 8 от 

Закон за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции 

с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни 

собственици (ЗИФОДРЮПДР) или ако попада в някое от изключенията по чл. 4 от 

ЗИФОДРЮПДР. 

 Участника следва да изпише текстово липсата или наличието на горното основание. 
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4.6. Не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване на 

обстоятелства по смисъла на чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закон за мерките срещу изпирането на пари 

(ЗМИП) във връзка с чл. 3, ал. 5 от Правилник за прилагане на Закона за мерките срещу 

изпирането на пари (ППЗМИП). 

Съгласно чл. 67, ал. 1 от ЗОП участникът следва да декларира в Част III, Раздел Г от Единен 

европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ физическите лица, които са действителни 

собственици на клиент-юридическо лице по смисъла на чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закон за мерките 

срещу изпирането на пари (ЗМИП) във връзка с чл. 3, ал. 5 от Правилник за прилагане на Закона 

за мерките срещу изпирането на пари (ППЗМИП). 

 Участника следва да изпише текстово липсата или наличието на горното основание. 

 

II. Други изисквания към участниците 

1. 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.  

2. В случаите по т. 1, ако за доказване на съответствие с изискванията за икономическо и 

финансово състояние, технически и професионални способности клонът се позовава на 

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

на разположение тези ресурси.  

3. Възложителят изисква от участник - обединение, което не е юридическо лице, да 

представи копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на 

обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка:  

3.1. определяне на партньор, който да представлява обединението за целите на 

обществената поръчка; 

3.2. правата и задълженията на участниците в обединението;  

3.3. разпределението на отговорността между членовете на обединението;  

3.4. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.  

 

III. Мерки за доказване на надеждност 

1. Участник, за когото са налице основания по т. I, 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 т. 1.3., т. I, 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.  

2. Когато мерките за доказване на надеждност са предприети преди подаване на офертата за 

участие, същите се описват в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 

съгласно чл. 45, ал. 1 от ППЗОП. 

3. Като доказателства за надеждността на участника се представят документите по чл. 45,  

ал. 2 от ППЗОП. 

4. 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 т. 1 

възможност за времето, определено с присъдата или акта.  

 

IV. Прилагане на основанията за отстраняване 
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1. Възложителят отстранява от процедурата участник, за когото са налице основанията по  

т. 1., т. I, възникнали преди или по време на процедурата.  

2. Точка 1 се прилага и когато участник в процедурата е обединение от физически и/или 

юридически лица и за член на обединението е налице някое от основанията за отстраняване.  

3. Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане на сроковете предвидени в чл. 57, 

ал. 3 от ЗОП. 

 

V. Доказване липсата на основания за отстраняване 

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

представя:  

1.1. за обстоятелствата по т. 1.1., т. I. - свидетелство за съдимост;  

1.2. за обстоятелството по т. 1.3., т. I. - удостоверение от органите по приходите и 

удостоверение от общината по седалището на възложителя и на участника;  

1.3. за обстоятелството по т. 1.6., т. I. - удостоверение от органите на Изпълнителна агенция 

„Главна инспекция по труда";  

2. Когато в удостоверението по т. 1.3. се съдържа информация за влязло в сила наказателно 

постановление или съдебно решение за нарушение по т. 1.6., т. I., участникът представя 

декларация, че нарушението не е извършено при изпълнение на договор за обществена поръчка.  

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

съответния документ по т. 1, издаден от компетентен орган, съгласно законодателството на 

държавата, в която участникът е установен.  

4. В случаите по т. 3, 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.  

5. Когато декларацията няма правно значение, участникът представя официално заявление, 

направено пред компетентен орган в съответната държава.  

 

Раздел II  

Критерии за подбор 

 

I. Общи изисквания 

1. С критериите за подбор се определят минималните изисквания за допустимост.  

2. 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.  

 

II. Изисквания за годност (правоспособност) за упражняване на професионална 

дейност 

Участникът следва да притежава регистрация в Централния професионален регистър на 

строителя /ЦПРС/ за изпълнение на СМР за строежи първа група, трета категория, съгласно   

чл. 5, ал. 1, т. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален 

регистър на строителя или в еквивалентен регистър, поддържан от компетентен орган в държава 

- членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското 

икономическо пространство; 

              Документ, с който се доказва изпълнението на това изискване: 
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 При подаване на оферта участника описва подробно изискванията по съответния 

критерий за подбор /направление, година на придобиване, № на издадения документ, издател/ в 

Част IV, Раздел А/Годност/, клетка 1 от Единен европейски документ за обществени поръчки 

/ЕЕДОП/.  

 Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от 

участника, определен за изпълнител, валидно Удостоверение от Камарата на строителите в 

България за наличието на  регистрация първа група, трета категория в Централния 

професионален регистър на строителя за изпълнение на СМР за строежи или еквивалентен 

документ издаден от  компетентен орган в държава - членка на Европейския съюз, или в друга 

държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. 

Удостоверението за регистрация в Централния професионален регистър на строителя по чл. 33, 

ал. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на 

строителя следва да бъде придружено с валиден контролен талон за 2018 г. съгласно чл. 34, ал. 1 

от Правилника. 

    

III. Изисквания за технически и професионални способности  

         
          Участникът следва да разполага с необходимия брой технически лица, които ще бъдат 

ангажирани при изпълнение на строителството, включително на тези отговарящи за контрола на 

качеството. 

Документ, с който се доказва изпълнението на това изискване: 

При подаване на оферта участника описва подробно изискванията по съответния критерий 

за подбор в Част IV, Раздел В, клетка 2 от Единен европейски документ за обществени поръчки 

/ЕЕДОП/.  

Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, 

определен за изпълнител, списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, включително 

техническите лица,  които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионална 

компетентност на лицата, които ще бъдат ангажирани при изпълнение на строителството, 

включително на тези отговарящи за контрола на качеството с посочване на образованието 

/образователно-квалификационна степен, специалност, година на дипломиране, № на диплома, 

учебно заведение/ , професионалната квалификация /направление, година на придобиване, № на 

издадения документ, издател / и правно основание за възникване на правоотношение с 

участника/Напр.трудов договор, гражд.договор и т.н./; 

           Минимално изискване: 
Участникът трябва да разполага с минимум:  

 Технически ръководител на обекта – строителен инженер с образователна степен 

„бакалавър“ или „магистър” със специалност ПГС или еквивалентно; или ССС или 

еквивалентно. Да има опит на управленска/координираща позиция на строителен обект с 

предмет еднакъв или сходен с предмета на поръчката за която е предложен. 

Забележка: Под сходен предмет следва да се разбира: основен ремонт и/или реконструкция 

на сгради от високото строителство (с жилищно и/или обществено обслужващо и/или 

промишлено предназначение). 

 Експерт – геодезист – образователна степен магистър, специалност „Геодезия” или 

еквивалентна.  Да има опит при изпълнението на строителен обект, като изпълняващ 

длъжността, за която е предложен. 

 Експерт – ОВК – образователна степен „бакалавър“ или „магистър” със специалност 

„ОВК”/”ОВИ”, „Топлотехника” или еквивалентна. Да има опит при изпълнението на строителен 

обект, като изпълняващ длъжността, за която е предложен. 

 Експерт – електро - технически правоспособно лице, получило диплом от акредитирано 

висше учебно заведение с квалификация „електроинженер“, или лице със средно образование с 
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четиригодишен курс на обучение и придобита специалност „електротехник“, или еквивалентна;  

Да има опит при изпълнението на строителен обект, като изпълняващ длъжността, за която е 

предложен. 

  Експерт – контрол на качеството – да има валидно удостоверение за преминато 

обучение за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания 

за безопасност или еквивалентен документ. Да има опит при изпълнението на строителен обект, 

като изпълняващ длъжността, за която е предложен. 

 Експерт по ЗБУТ - да има валидно удостоверение за обучение съгласно Наредба           

№ РД-07-2 от 16.12.2009 г. или еквивалентно. Да има опит при изпълнението на строителен 

обект, като изпълняващ длъжността, за която е предложен. 

 Експерт - ВиК – строителен инженер с образователна степен „бакалавър“ или 

„магистър” със специалност ВиК или еквивалентно. 

 Забележка 1: Едно физическо лице може да изпълнява функциите само на един експерт. 

 Да разполага с поне една строителна бригада, която да е с минимум 7 /седем/ броя 

работници. 

   

IV. Изисквания за технически и професионални способности  

     Участникът следва да разполага с внедрени системи за управление или еквивалентни 

/еквивалент, удостоверяващ съответствието на участника със стандартни системи за 

управление на качеството или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на 

качеството, с обхват в областта на строителството и/или строително-ремонтните работи, 

сходни с предмета на поръчката/, както следва: 

      - Внедрена система за управление на качеството EN ISO 9001:2008/EN ISO 9001:2015 или 

еквивалентна; 

          - Внедрена система за управление на околната среда EN ISO 14001:2004 / EN ISO 

14 001:2015 или еквивалентна; 

  Документи, с които се доказва изпълнението на това изискване: 

 1. При подаване на оферта участника описва подробно изискванията по съответния 

критерий за подбор /година на придобиване, № на издадения документ, издател/ в Част IV, 

Раздел Г от Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/.  

 Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, 

определен за изпълнител, валиден Сертификат за внедрена система за управление на качеството 

EN ISO EN 9001:2008/ EN ISO 9001:2015 или еквивалентен /еквивалент, удостоверяващ 

съответствието на участника със стандартни системи за управление на качеството или 

други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с обхват в 

областта на строителството и/или строително-ремонтните работи, сходни с предмета на 

поръчката/, издаден от орган, установен в друга държава членка на Европейския съюз, или в 

друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. 

Сертификатът задължително следва да се представи в превод на български език, а 

сертифициращият орган да отговаря на изискването на чл. 64, ал. 5 от ЗОП. 

2. При подаване на оферта участника описва подробно изискванията по съответния 

критерий за подбор /година на придобиване, № на издадения документ, издател/ в Част IV, 

Раздел Г от Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/.   

Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, 

определен за изпълнител, валиден Сертификат за внедрена система за управление на околната 

среда EN ISO 14001:2004 / EN ISO 14 001:2015 или еквивалентен, издаден от орган, установен в 

друга държава членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за 

Европейското икономическо пространство.  Сертификатът задължително следва да се представи 

в превод на български език, а сертифициращият орган да отговаря на изискването на чл. 64, ал. 5 

от ЗОП.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

http://www.consejo.bg/iso-14001_11_16
http://www.consejo.bg/iso-14001_11_16
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          Минимално изискване: 

  Участникът следва да разполага с внедрени системи за управление или 

еквивалентни/еквивалент, удостоверяващ съответствието на участника със стандартни 

системи за управление на качеството или други доказателства за еквивалентни мерки за 

осигуряване на качеството, с обхват в областта на строителството и/или строително-

ремонтните работи, сходни с предмета на поръчката/, както следва: 

 - Внедрена система за управление на качеството EN ISO 9001:2008/EN ISO 9001:2015 или 

еквивалентна; 

         - Внедрена система за управление на околната среда EN ISO 14001:2004 /EN ISO 

14 001:2015 или еквивалентна; 

 

Раздел III 

Използване на капацитета на трети лица 

 

1. Участниците могат за конкретната поръчка 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.  

2. По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност, кандидатите или 

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

образование, квалификация или опит се доказва изпълнение на изискванията на възложителя, ще 

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

3. 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.  

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

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

отстраняване от процедурата.  

5. Възложителят изисква от участника да замени посоченото от него трето лице, ако то не 

отговаря на някое от условията по т. 4.  

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

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

на условията по т. 2 - 4.  

 

Раздел IV 

Подизпълнители 

 

1. Участниците посочват в заявлението или 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.  

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

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

отстраняване от процедурата.  

3. Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на условията по т. 2.  

4. 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.  

http://www.consejo.bg/iso-14001_11_16
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5. Разплащанията по т. 4 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.  

6. Към искането по т. 5 изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали 

оспорва плащанията или част от тях като недължими.  

7. Възложителят има право да откаже плащане по т. 4, когато искането за плащане е 

оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.  

8. Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за 

изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя.  

9. 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:  

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

9.2. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял 

предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които ще 

изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности.  

10. При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на възложителя 

всички документи, които доказват изпълнението на условията по т. 9.  

11. Изпълнителите сключват договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в 

офертата.  

12. В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително 

споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител изпълнителят изпраща копие на 

договора или на допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че са 

изпълнени условията по т. 2 и т.9.  

13. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са 

включени в предмета на договора за подизпълнение. 

 

Раздел V 

Деклариране на лично състояние и съответствие с критериите за подбор 

 

I. Единен европейски документ за обществени поръчки 

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 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, както и съответните 

декларации за това. 

3. 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.  

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 
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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. 

 

Раздел VI  

Официални списъци на одобрени стопански субекти и сертифициране от органи 

 

I. Доказване чрез вписване в официални списъци или сертифициране от органи 

1. За доказване на личното състояние, на съответствието с критериите за подбор или на 

съответствие с техническите спецификации участникът може да представи удостоверение за 

регистрация в официален списък на одобрени стопански субекти или сертификат, издаден от 

сертифициращ орган. В тези случаи възложителят не може да отстрани участника от 

процедурата или да откаже да сключи договор с него на основание, че не е представил някой от 

изискуемите документи, при условие, че съответните обстоятелства се доказват от представеното 

удостоверение или сертификат.  

2. За всяка конкретна процедура възложителят може да изиска допълнително 

удостоверение, свързано с плащането на социално-осигурителни вноски и данъци, независимо от 

представеното от участника удостоверение за регистрация в официален списък на одобрени 

стопански субекти, освен в случаите по чл. 67, ал. 8 от ЗОП.  

3. Информацията, която може да бъде извлечена от регистрация в официални списъци или 

сертифициране, не може да бъде оспорвана без наличието на основание.  

4. Възложителят не може да изисква участниците от други държави членки да преминават 

през процеса на регистриране или сертифициране, за да участват в обществената поръчка. 

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

държави членки.  

5. Възложителите са длъжни да приемат удостоверения за регистрация или сертификати, 

издадени от органи, установени в Република България или в друга държава членка, в която 

участникът е установен. 

 

Глава шеста  

КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НA ПОРЪЧКИТЕ 

 

Раздел I 

Критерии зa възлагане 

 

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

оферта. Критерий за възлагане е  оптимално съотношение качество / цена, което се оценява въз 
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основа на цената, както и на показател, включващ качествени аспекти, свързани с предмета на 

обществената поръчка. 

2. Указания за методика за определяне на комплексна оценка на офертата са дадени в 

ПРИЛОЖЕНИЕ №3, неразделна част от документацията за обществена поръчка. 

 

Раздел II 

Необичайно благоприятни оферти 

 

1. 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.  

        2. Подробна регламентация относно необичайно благоприятни оферти се съдържа в чл. 72 

от ЗОП. 

 

Глава седма  

ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

 

Раздел I 

Условия и ред за получаване на документация за обществена поръчка. Срок за получаване 

на оферти в процедурата 

  

I. Достъп до документацията чрез електронни средства 

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

средства до документацията за обществената поръчка от датата на:  

1.1. публикуване на обявлението в Регистъра на обществените поръчки, когато не подлежи 

на публикуване по т. 1.1.;  

         2. Възложителят предоставя в профила на купувача достъп до документацията за участие в 

процедурата за възлагане на обществената поръчка на следния Интернет адрес: 

         - Адрес на възложителя (URL):  www.kostenetz.com. 

         - адрес на профила на купувача (URL): http://www.kostenetz.com/?q=en/node/119 

    3. В обявлението се посочва интернет адресът, на който е достъпна документацията за 

обществената поръчка.   

4. Възложителят предоставя документацията за обществената поръчка на хартиен носител 

на всяко лице поискало това. На желаещите да им се предостави документацията за настоящата 

обществена поръчка могат да я получат в сградата на Община Костенец, гр.Костенец, с адрес:  

гр. Костенец, ул. „Иван Вазов“ № 2 от 8:30  до 17:00  часа всеки работен ден до крайния срок за 

получаване на офертите, посочен в обявлението. Документацията за обществена поръчка на 

хартиен носител се предоставя на лицето безплатно. 

         5. Възложителят не поставя изискване документацията за обществена поръчка да се 

получава на място.  

При поискване от заинтересовано лице, възложителят изпраща документацията за негова 

сметка след получаване на писмено поискване с посочен телефон и адрес за кореспонденция, 

посочване наименованието и вида на процедурата. 

 

II. Срок за получаване на оферти в процедурата 

    Срокът за получаване на оферти е посочен съгласно публикуваното обявление. 

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=816689&newver=2
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Раздел II 

Разяснения по условията на процедурата 

 

1. Лицата могат да поискат писмено от възложителя разяснения по решението, обявлението,  

документацията за обществената поръчка и описателния документ до 10 дни преди изтичане на 

срока за получаване на офертите. 

2. Възложителят предоставя разясненията в 4-дневен срок от получаване на искането. В 

разясненията не се посочва лицето, направило запитването.  

3. Възложителят не предоставя разяснения, ако искането е постъпило след срока по ал. 1.  

4. Разясненията се предоставят чрез публикуване на профила на купувача. 

 

Раздел III 

Изменение на условията 

 

1.Правилата относно предложения за промени са уредени в чл. 179 от ЗОП. 

 

Раздел IV 

Заявяване на участие 

 

1. В зависимост от вида и етапа на процедурата участниците подават  оферти.  

2. Офертата съдържа техническо и ценово предложение.  

3. В  процедурата, към офертата си участниците представят и информация относно личното 

състояние и критериите за подбор.  

4. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от 

възложителя условия.  

5. Офертите и заявленията за участие се изготвят на български език.  

5.1. Всички документи, които не са оригинали, и за които не се изисква нотариална заверка, 

следва да бъдат заверени от участника на всяка страница с гриф "Вярно с оригинала", с подпис и 

печат на участника. 

6. До изтичането на срока за подаване на заявленията за участие или офертите всеки 

участник може да промени, да допълни или да оттегли заявлението или офертата си. 

7. Всеки участник в процедура за възлагане на обществена поръчка има право да представи 

само една оферта.  

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

участник, не може да подава самостоятелно оферта.  

9. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице 

може да участва само в едно обединение.  

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

 

Раздел V 

Съдържание на заявленията за участие и офертите 

 

I. Всяка оферта трябва да съдържа: 

 

1. Опис на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника 

по образец съгласно ПРИЛОЖЕНИЕ № 4; 

2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника /вкл. и за 

обединението като участник на основание чл. 10, ал. 1 във вр. с чл. 67, ал. 1 от ЗОП/ 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 
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подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на 

поръчката по образец съгласно ПРИЛОЖЕНИЕ № 5;  

2.1. Съдържанието на ЕЕДОП представлява електронен формуляр, разделен на части и 

буквено номерирани раздели, които следва да съдържат следната информация: 

Част I: Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за възлагащия 

орган или възложителя – попълва се от участника; 

Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка – попълва се от 

участника; 

Част II: Информация за икономическия оператор 

Раздел А: Информация за икономическия оператор – попълва се от участника; 

Участникът следва да направи отметка и декларира /изпише текстово/ отговор на въпроса: 

„Икономическият оператор микро-, малко или средно предприятие ли е?”.Информацията за 

МСП е необходима за статистически цели съгласно Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията. 

Раздел Б: Информация за представителите на икономическия оператор–попълва се от 

участника; 

Раздел В: Информация относно използването на капацитета на други субекти /посочва се 

привличането на подизпълнители и дела от поръчката, който ще им възложат или използване 

на капацитета на трети лица по смисъла на чл. 65 от ЗОП/ - при попълването на съответния 

раздел участника следва да опише/декларира/ предложените подизпълнители или трети лица–

попълва се от участника; 

Раздел Г: Информация за подизпълнители, чийто капацитет икономическият оператор няма 

да използва – неприложимо; 

Част III: Основания за изключване 

Раздел А: Основания, свързани с наказателни присъди–попълва се от участника; 

 Посочва се информация за лицата съгласно т. 2, т. I, Раздел I, Глава пета от настоящите 

указания.                   

Раздел Б: Основания, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни вноски –

попълва се от участника; 

 Раздел В: Основания, свързани с несъстоятелност и конфликт на интереси – попълва се от 

участника;  

Посочва се информация за конфликт на интереси за лицата съгласно т. 2, т. I, Раздел I, 

Глава пета от настоящите указания. 

Раздел Г: Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното 

законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка– в този раздел 

участника декларира /изписва текстово/ липсата или наличието на изброените по-долу 

специфични национални основания за отстраняване: 

- Осъждания за престъпления по чл. 172, 194-208, 213а-217, 219-252, 254а-260 и 352-353е от 

НК. Посочва се информация и за престъпления, аналогични на описаните, когато лицата са 

осъдени в друга държава членка или трета страна. 

Участника следва да изпише текстово липсата или наличието на горните основания. 

- Наличие на забрана предвидена в чл. 101, ал. 8 от ЗОП, както следва: 

„Чл. 101, ал. 8. Всеки участник в процедура за възлагане на обществена поръчка има право 

да представи само една оферта.”  

Участника следва да изпише текстово липсата или наличието на горното основание. 

- Наличие на някое от следните забрани при участие в обединение предвидени в чл. 101,    

ал. 9 и 10 от ЗОП, както следва: 

„Чл. 101, ал. 9. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде 

подизпълнител на друг кандидат или участник, не може да подава самостоятелно заявление за 

участие или оферта.  
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Чл. 101, ал.1 0. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или 

юридическо лице може да участва само в едно обединение.”  

Участника следва да изпише текстово липсата или наличието на горните основания. 

- Наличие на свързаност по смисъла на чл. 101, ал. 11 във връзка с параграф 2, т. 45 от ДР на 

ЗОП между кандидати/участници в една и съща процедура. 

Участника следва да изпише текстово липсата или наличието на горното основание. 

   - Липсата на основания по чл. 3, т. 8 от Закон за икономическите и финансовите отношения 

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

от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДР) или ако попада в някое от 

изключенията по чл.4 от ЗИФОДРЮПДР. 

 Участника следва да изпише текстово липсата или наличието на горното основание. 

- Физическите лица, които са действителни собственици на клиент-юридическо лице по 

смисъла на чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) във връзка с 

чл. 3, ал. 5 от Правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари 

(ППЗМИП). 

 Участника следва да изпише текстово липсата или наличието на горното основание. 

Част IV: Критерии за подбор 

Раздел А: Общо указание за всички критерии за подбор – не се попълва от участника;   

Раздел Б:  Годност – попълва се от участника;  

Раздел В: Икономическо и финансово състояние – неприложимо; 

Раздел Г: Технически и професионални способности – попълва се от участника; 

- участника посочва в част IV, раздел В, клетка 10 изпълнение на определена част 

/процентно изражение/ от поръчката при евентуално възлагане на  подизпълнител. 

Раздел Д: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление – 

попълва се от участника; 

Част V: Намаляване на броя на квалифицираните кандидати– неприложимо; 

Част VI: Заключителни положения – попълва се от участника, като подписващите 

ЕЕДОП лица следва да бъдат идентифицирани с изписване на техните лични и фамилни имена; 

 

Указание: При попълване на ЕЕДОП участника следва да се ръководи от предварително 

определените условия на възложителя регламентирани в настоящото Указание – Приложение 

№ 1,което представлява неразделна част от документацията за обществена поръчка. 

Участника посочва данни само в тези части и раздели на ЕЕДОП, които кореспондират с 

изискуемата информация по т. 2, т. I от настоящия раздел. 

3. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност по т. III, Раздел I, Глава 

пета когато е приложимо;  

4. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, следва да се представи 

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

и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка:  

4.1. правата и задълженията на участниците в обединението;  

4.2. разпределението на отговорността между членовете на обединението;  

4.3. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението; 

4.4. определяне на партньор, който да представлява обединението за целите на 

обществената поръчка. 

 

5. Офертата включва и следните документи:  

5.1. Техническо предложение по образец съгласно ПРИЛОЖЕНИЕ № 6, съдържащо:  

5.1.1. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният 

представител на участника;  
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        5.1.1.1. Документът за упълномощаване следва да е нотариално заверено пълномощно, в 

случай че лицето, което ще представлява участника в отношенията му с възложителя, не е негов 

представител по закон. Пълномощното трябва да бъде подписано от лицето, което по закон 

представлява участника. 

5.1.1.2. Представя се, когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от 

управляващия, а от изрично упълномощен негов представител. Пълномощното следва да 

съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, 

че упълномощеното лице има право да подпише офертата (документа), да представлява 

участника в процедурата и евентуалното сключване на договор за изпълнение на обществената 

поръчка.  

Пълномощник не може да подписва ЕЕДОП, когато в последния се съдържат обстоятелства 

за личното състояние  на участниците по  чл. 54, ал. 1 от ЗОП  и информацията се отнася до 

строго лични обстоятелства, на което и да е от лицата по чл. 54, ал. 2 от ЗОП. Тези правила се 

отнасят за подизпълнителите, както и при позоваване капацитета на трети лица. 

 5.1.2. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на възложителя, което се състои от зададените параметри в 

образеца на Техническото предложение. Участниците не могат да предлагат срок за изпълнение 

на строителството по-дълъг от 120 календарни дни. Срокът за изпълнение на строителството 

започва да тече от датата на съставяне на Протокол 2  за всеки обект поотделно и е с 

продължителност до съставяне на Акт № 15;  

5.1.3. Деклариране на съгласие с клаузите на приложения проект на договор;  

5.1.4. Деклариране за срока на валидност на офертата;  

5.1.5. Деклариране, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд;  

5.1.5.1. На основание чл. 47, ал. 4 от ЗОП, органите от които може да се получи 

необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на 

околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са приложими към 

строителството или към услугите – предмет на поръчката, и са в сила в държавата, в която те ще 

се изпълняват са както следва: 

- Министерство на труда и социалната политика - http://www.mlsp.government.bg/ 

- Агенция по заетостта - http://www.az.government.bg/ 

- Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” - http://www.gli.government.bg/ 

- Държавна агенция за осигурителен надзор - http://www1.government.bg/ 

- Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и нейните териториални поделения - 

районни здравноосигурителни каси (РЗОК) - http://www.nhif.bg/ 

- Националната агенция за приходите - http://www.nap.bg/ 

- Национален осигурителен институт - http://www.nssi.bg/ 

- Изпълнителна агенция по околна среда - http://eea.government.bg/ 

- Министерство на околната среда на водите - http://www.moew.government.bg/ 

- Регионална инспекция по околната среда и водите - http://www.riew.org/ 

Нормативна база за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната 

среда, условията за закрила на заетостта и условия на труд: 

- Закон за насърчаване на заетостта 

- Закон за закрила при безработица и насърчаване на заетостта 

- Закон за инспектиране на труда 

- Закон за здравното осигуряване 

- Закон за данъците върху доходите на физическите лица 

- Данъчно-осигурителен процесуален кодекс 

- Кодекс за социално осигуряване 
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- Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност 

на работодателя 

- Закон за корпоративното подоходно облагане 

- Закон за опазване на околната среда 

 

5.1.6. Декларация за конфиденциалност по образец съгласно ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 (когато е 

приложимо); 

 

6. Плик с надпис „Предлагани ценови параметри", който съдържа: 

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

придобиване, и предложенията по други показатели с парично изражение по образец съгласно 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9;  

6.2. Ценова листа на видовете СМР по образец съгласно ПРИЛОЖЕНИЕ № 9А; 

  

6.3. Електронен (магнитен) носител (CD-R диск) съдържащ „Ценово предложение”- 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 и „Ценова листа на видовете СМР” - ПРИЛОЖЕНИЕ №  9А от настоящата 

документация и в електронен вид във файлов формат Excel.  

Участник които е представил оферта която не отговаря на предварително обявените 

условия на поръчката и на изискванията на възложителя ще бъде отстранен от 

процедурата  на основание чл. 107 от ЗОП. 
 

II. Лицата, които могат да представляват участника в зависимост от неговата правно-

организационна форма, членовете на управителни и надзорни органи и други лица, които имат 

правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи са изброени в     

чл. 40 от ППЗОП. 

         1.Лицата по чл. 40 и чл. 41, ал. 1 и 2 от ППЗОП във връзка с чл. 54, ал. 2 от ЗОП са 

задължени да подписват един и същ ЕЕДОП.  

III. 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.  

IV. При поискване от страна на Възложителя, участниците са длъжни да представят 

необходимата информация относно правно-организационната форма, под която осъществяват 

дейността си, както и списък на всички задължени лица по смисъла на т. 2., т. I., Раздел I, Глава 

пета, независимо от наименованието на органите, в които участват, или длъжностите, които 

заемат.  

V. Предприемане на мерки за доказване на надеждност, описанието им в ЕЕДОП и 

представяне на документи за тяхното доказване е уредено в чл. 45 от ЗОП. 

VI. Задължението на участника да уведоми в определен срок Възложителя за 

новонастъпили обстоятелства е уредено в чл. 46 от ЗОП. 

 

Раздел VI 

Подаване на оферта на хартиен носител 

 

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

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

препоръчана пратка с обратна разписка, на следния адрес, посочен от възложителя: гр. Костенец, 

ул. „Иван Вазов“ № 2, от 8:30  до 17:00  часа всеки работен ден до крайния срок за получаване 

на офертите, посочен в обявлението.  
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2. Документите по т. 1. се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се 

посочват:  

2.1. наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е 

приложимо;  

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

2.3. наименованието на поръчката за които се подават документите.  

 Опаковката се надписва по следния начин:  

 

ОФЕРТА 

До 

Община Костенец, гр. Костенец 

ул. Иван Вазов №2 
гр. Костенец 

За участие в процедура 

за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Подобряване материалната база на 

Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Костенец”  

............................................................................................................................... 

(име на участника ) 

............................................................................................................................... 

(пълен адрес за кореспонденция – улица, номер, град, код, държава) 

.................................................................................................................................... 

(лице за контакт, телефон, факс и електронен адрес) 

 

3. Опаковката по т. 2 включва документите от т. 1. до т. 5  вкл. от т. I., Раздел V, както 

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

съдържа ценовото предложение по  т. 6, т. 6.1., т.6.2. и т. 6.3., от т. I., Раздел V. Върху пликът 

с надпис „Предлагани ценови параметри" трябва да бъде изписано и наименованието на 

участника. 

 

4. При получаване на офертата върху опаковката по т. 2 се отбелязват поредният номер, 

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

5. 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.  

6. 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.  

7. В случаите по т. 6 не се допуска приемане на оферти от лица, които не са включени в 

списъка.  

 

Раздел VII 

Конфиденциалност 

 

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

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

на конфиденциалност, съответната информация не се разкрива от възложителя.  

2. Участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на 

предложенията от офертите им, които подлежат на оценка.  
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Раздел VIII 

Действия на комисията при разглеждане на оферти, подадени на хартиен носител 

 

I. При промяна в датата, часа или мястото за отваряне на офертите участниците се 

уведомяват чрез профила на купувача най-малко 48 часа преди новоопределения час.  

II. Действията на комисията при разглеждане на оферти, подадени на хартиен носител, 

както и приемане на нейната работа е уредено в чл. 54 до чл. 61 от ППЗОП. 

 

Раздел IX 

Други основания за отстраняване от участие 

 

I. Освен на основанията по чл. 54, ал. 1, чл. 55, ал. 1, т. 1 и чл. 101, ал. 8-11 от ЗОП 

възложителят отстранява от процедурата:  

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

условие, посочено в обявлението за обществена поръчка, поканата за потвърждаване на интерес 

или в покана за участие в преговори, или в документацията;  

2. участник, който е представил оферта, която не отговаря на:  

а) предварително обявените условия на поръчката;  

б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото 

право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, 

социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 от ЗОП;  

3. участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или чиято 

оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5 от ЗОП;  

4. участници, които са свързани лица.  

5. Участник: 
а) За когото е установено наличието на основание по чл. 3, т. 8 от Закон за икономическите 

и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 

данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици 

(ЗИФОДРЮПДР). 

б) Който не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване на 

обстоятелства по смисъла на чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закон за мерките срещу изпирането на пари 

(ЗМИП) във връзка с чл. 3, ал. 5 от Правилник за прилагане на Закона за мерките срещу 

изпирането на пари (ППЗМИП). 

 

Глава осма  

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА 

 

Раздел I 

Определяне на изпълнител на обществената поръчка 

 

I. Възложителят определя за изпълнител на поръчката участник, за когото са изпълнени 

следните условия:  

1. не са налице основанията за отстраняване от процедурата, освен в случаите по т. 3, т. I, 

Раздел I, Глава пета, и отговаря на критериите за подбор;  

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

обявените от възложителя условия и избрания критерий за възлагане.  

 

Глава девета  

ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ. ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 
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Раздел I  

Гаранции за изпълнение 

 

I. Гаранция за изпълнение 

1. Възложителят  изисква от определения изпълнител да предостави гаранции, които да 

обезпечат изпълнението на договора.  

2. Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, е длъжен преди 

подписването на договора да представи гаранция за изпълнение на договора в размер на 3% (три 

на сто) от стойността на договора. 

3. Предвидените гаранции и техният процент се посочват в обявлението, с което се 

оповестява откриването на процедурата. 

4. Гаранциите се предоставят в една от следните форми:  

4.1. парична сума - представя се под формата на платежен документ за внесената по банков 

път гаранция.  

 гаранция за изпълнение на договора под формата на парична сума, платима по 

следната банкова сметка на Възложителя: 

Банка: „ЦКБ” АД, клон Костенец 

Банков код (BIC): CECBBGSF 

IBAN: BG14CECB97903342549800 
4.2. банкова гаранция - Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде под 

формата на банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и 

неотменима, че е в полза на Възложителя и че е със срок на валидност 30 календарни дни след 

подписване на Акт Образец № 16 и пускане обекта в експлоатация.  

 Гаранцията трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло 

или на части. Същата следва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безусловно 

плащане при първо писмено искане, подписано от Възложителя – /ПРИЛОЖЕНИЕ №7/. 

 4.2.1. Банковата гаранция трябва да съдържа минимум следната информация: 

- наименование на банката 

- наименование на участника/изпълнителя 

- предмет на поръчката  

- размер на гаранцията в лева 

- срок на валидност  

- срок за превеждане на сумата по гаранцията след първо искане на Възложителя за 

усвояване на същата 

- адрес, на който да се представи искането за плащане от Възложителя 

4.3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на 

изпълнителя.  

- застрахователната сума трябва да е равна на размера на дължимата гаранция 

- да е сключена в полза на трето лице /Възложителя/ 

- да обезпечава изпълнението на конкретния договор 

- да е сключена преди сключване на договора за обществена поръчка 

- застрахователната премия да е платима еднократно, а не на части 

      - срокът на валидност  

5. Гаранцията по т. 4.1. и т. 4.2.  може да се предостави от името на изпълнителя за сметка 

на трето лице - гарант.  

6. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение.  
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7. 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. 

8. Разходите по откриването на гаранцията за изпълнение на договора е за сметка на 

определения изпълнител. Изпълнителят трябва да предвиди и заплати необходимите такси  по 

откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на гаранцията да не бъде по-малък от 

определения в настоящата документация за обществена поръчка. 

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

уреждат в договора за обществена поръчка.  

 

Всички текстове на приложената към настоящата документация образец на банкова 

гаранция за изпълнение са примерни. Участникът определен за изпълнител може да 

представи банкова гаранция за изпълнение по образец на банката, която я издава, при 

условие, че в гаранцията са вписани условията на възложителя. Текстът в гаранцията 

относно безусловността е задължителен!!! 

 

Раздел II  

Договор за обществена поръчка 

 

I.  Представяне на  документи за сключване на договор за обществена поръчка 

 1. Преди сключването на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от 

участника, определен за изпълнител, да предостави: 

1.1. актуални документи, удостоверяващи липсата на основания за отстраняване от 

процедурата по т. V, Раздел I, Глава пета от настоящите указания.  

1.2. актуални документи, удостоверяващи съответствието с поставените критерии за подбор 

(за които обстоятелства е декларирал в ЕЕДОП) по Глава пета, Раздел II, т. II, III, IV,V,VI и VII и 

по Глава седма, Раздел V, т. I, т. 5 и 6 от Указанията. 

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

 

2. Съгласно чл. 70 от ППЗОП, когато определеният за изпълнител е неперсонифицирано 

обединение на физически и/или юридически лица, преди сключване на договора следва да 

представи на възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и 

регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на 

държавата, в която обединението е установено. 

 

II. Договор за подизпълнение 

1. Изпълнителят сключва договор за подизпълнение с подизпълнителя, посочен в офертата.  

2. В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително 

споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител изпълнителят изпраща копие на 

договора или на допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че са 

изпълнени условията по т. 2 и 11, Раздел IV, Глава пета.  

3. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са 

включени в предмета на договора за подизпълнение.  

 

Глава десета  

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НАРУШЕНИЯ В ПРОЦЕДУРАТА 

 

Раздел I  

Производство по обжалване 
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I.Актове, подлежащи на обжалване 

1. На обжалване по реда на тази глава подлежи всяко решение на възложителя по 

процедура за възлагане на обществена поръчка. 

2. Сроковете за подаване на жалба са регламентирани в чл. 197 от ЗОП. 

 

Глава единадесета 

ДРУГИ УСЛОВИЯ 

 

Раздел I 

Приоритет 

 

1. Възложителят си запазва правото, при необходимост, да възложи обществената 

поръчка чрез договаряне без предварително обявление по реда и при условията на чл. 79 от ЗОП. 

2. При противоречие или неяснота в отделните текстове на документите, включени в 

настоящата документация, ще се прилагат документите с по-висок приоритет в следната 

последователност:  

а) Решение за откриване на откритата процедура;  

б) Обявление за обществена поръчка; 

в) Част втора от настоящата документация - Указания към участниците в откритата 

процедура; 

г) Проект на Договор; 

д) Приложенията в Раздел ІI, Глава единадесета от документацията.  

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

  

 За всички неуредени въпроси в настоящата документация за обществена поръчка, 

субсидиарно ще се прилагат разпоредбите на ЗОП, ППЗОП, Търговския закон и другите 

действащи нормативни актове, свързани с предмета на обществената поръчка. 

 

Раздел II 

Приложения (образци) 


