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РАЗДЕЛ I 

РЕШЕНИЕ И ОБЯВЛЕНИЕ 

 

 Решението за откриване на процедурата и обявлението за обществената поръчка са 

приложени към документацията. 



РАЗДЕЛ II 

УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ 

І. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА  

1. Предмет и цел на обществената поръчка 

1.1. Предметът на настоящата обществена поръчка е: „Реконструкция и подмяна на 

главен довеждащ водопровод от водохващане “Чавча“ и “Крайна“ до напорни резервоари 

висока и ниска зони на гр. Костенец. 

Обществената поръчка не е разделена на обособени позиции. 

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции: 

Предметът на обществената поръчка включва строителни и монтажни работи по 

реконструкция на главен довеждащ водопровод, като същият е дефиниран в изготвен 

технически проект, който следва да бъде изпълнен в цялост. 

Дейностите, включени в обхвата на поръчката, се отнасят за един обект, който 

представлява самостоятелен „обект” по смисъла на ЗУТ, и са взаимосвързани помежду си. 

Той покрива изцяло легалната дефиниция на § 2, т. 51 от Допълнителните разпоредби на 

ЗОП – „строеж” е резултатът от строителни работи или дейности в областта на 

строителството, който е достатъчен сам по себе си да изпълнява икономическа или 

техническа функция.  

Особената важност на проекта, който представлява главен довеждащ водопровод, 

изисква адекватна организация на работния процес, технологична последователност и 

качественото изпълнение на поръчката, като всички тези фактори обуславят 

необходимостта дейностите да бъдат извършени от един изпълнител. С оглед на правилното 

и последователно изпълнение на СМР, както и на качеството на влаганите строителни 

продукти разделянето на поръчката на обособени позиции не е целесъобразно. 

1.2. Целта на настоящата обществена поръчка е избор на изпълнител и сключване на 

договор за изпълнение на планираните от община Костенец дейности във връзка с 

реконструкция и подмяна на главен довеждащ водопровод от водохващане “Чавча“ и 

“Крайна“ до напорни резервоари висока и ниска зони на гр. Костенец.  

1.3. Възложител: 

Кметът на община Костенец – чл. 5, ал. 1, т. 9 от ЗОП  

1.4. Място на изпълнение:  

Населени места на територията на община Костенец – гр. Костенец 

1.5. Срок за изпълнение на поръчката 

Предвижда се договорът с определения изпълнител да бъде сключен за срок от 20 

месеца или до 12.2019 г. Договорът влиза в сила от датата на подписването му и прекратява 



действието си с изпълнение на всички предвидени по договор СМР, двустранно приети с Акт 

Образец 19. Независимо от това изпълнителят продължава да носи гаранционната отговорност в 

срока съгласно Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в 

Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и 

монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. 

2. Правно основание, ред за възлагане и прогнозна стойност 

2.1. На основание чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП във връзка с чл. 20, ал. 1, т. 1 от ЗОП 

настоящата обществената поръчка се възлага чрез открита процедура.  

2.2. Прогнозната стойност на обществената поръчка е 1 993 015,23 лв. /един милион 

деветстотин деветдесет и три хиляди и петнадесет лева и двадесет и три стотинки/ без 

ДДС.  

3. Критерий за оценка на офертите 

Критерият за оценка на офертите е „Икономически най-изгодна оферта”. 

4. Изисквания към изпълнението на обществената поръчка: 

Пълният обхват на видовете дейности, дължими от изпълнителя, са разписани 

подробно в Техническата спецификация и Количествената сметка (КС) към нея – 

Приложение 1, както и в проекто-договора, неразделна част от настоящата документация за 

участие в обществената поръчка.  

6. Срок на валидност на офертите 

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

получаване на офертите. 

6.2. Възложителят може да поиска от участниците да удължат срока на валидност на 

офертите до сключване на договора. 

6.3. Участникът ще бъде отстранен от участие в обществената поръчка, ако представи 

оферта с по-кратък срок на валидност или откаже да удължи срока на валидност на офертата 

си след отправяне на покана от страна на възложителя и в определения в нея срок. 

7. Разходи за поръчката 

Разходите за изработването на офертите са за сметка на участниците. Участниците не 

могат да имат претенции по направените от самите тях разходи по подготовката и 

подаването на офертите си, включително и при отстраняване от участие. 

8. Финансиране 

При откриване на процедурата не е осигурено финансиране. В съответствие с чл. 114 от 

ЗОП, изпълнението на договора ще се счита за възложено под отлагателното условие след 

осигурено финансиране от Министерство на регионалното развитие и благоустройството. В 



случай, че финансирането не бъде осигурено, договорът може да бъде прекратен от всяка от 

страните без предизвестие след изтичане на тримесечен срок от сключването му.  

 

ІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА 

1. Общи изисквания. Лично състояние на участниците 

1.1. Съгласно чл. 18, ал. 1 от ЗОП откритата процедура е вид процедура за 

възлагане на обществени поръчки, при която всички заинтересовани лица могат да подадат 

оферта.  

1.2. Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен участник в процедурата, 

ако може самостоятелно да подава заявление за участие или оферти и да сключва договори 

съгласно законодателството на държавата, в която е установен. 

1.3. В случай, че участникът е обединение, което не е регистрирано като 

самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в него трябва да сключат договор, 

съдържащ клаузи, които се отнасят до: 

 определяне на партньор, който да представлява обединението за целите на 

обществената поръчка - упълномощаването може да бъде извършено със самия 

договор за създаване на обединение или с отделен документ. Документът, с който 

членовете на обединението/консорциума упълномощават лице, което да ги 

представлява, следва да бъде с нотариално заверени подписи 

 уговаряне на солидарна отговорност – в случай, че такава не е предвидена съгласно 

приложимото законодателство 

 правата и задълженията на участниците в обединението; 

 разпределението на дейността между членовете на обединението; 

 дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението; 

 всички членове на обединението/консорциума са задължени да останат в него за 

целия период на изпълнение на договора. 

1.3.1. Не се допускат промени в състава на обединението след крайния срок за 

подаване на офертите. 

1.3.2. В случай че участникът, определен за изпълнител е обединение на физически 

и/или юридически лица, във връзка с чл. 10, ал. 2 от ЗОП, възложителят не поставя изискване 

за създаване на юридическо лице. 

2. Основания за задължително отстраняване  

2.1. Възложителят задължително отстранява от участие в процедура за възлагане 

на обществена поръчка участник, който: 



2.1.1. 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; 

2.1.2. 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; 

2.1.3. 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; 

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

2.1.5. е установено, че: 

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на 

основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

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

основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

2.1.6. 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; 

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

Пояснение: „Конфликт на интереси” по смисъла на § 2, т. 21 от ЗОП 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 резултат от нея, имат интерес, който може да води до облага 

по смисъла на чл. 2, ал. 3 от ЗПУКИ и за който би могло да се приеме, че влияе на тяхната 

безпристрастност и независимост във връзка с възлагането на обществената поръчка. 

2.2. Основанията по т. 2.1.1, 2.1.2 и 2.1.7 се отнасят за лицата, които представляват 

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

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

посочени в чл. 40 от ППЗОП. 

  



Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка участник: 

2.2.1. който е обявен в несъстоятелност, или е в производство по несъстоятелност, или е 

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

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

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

процедура съгласно законодателството на държавата, в която е установен. 

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

на договор за концесия за строителство, довело до предсрочното му прекратяване, 

изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато 

неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора. 

2.3. Основанията за задължително отстраняване и основанията по чл. 55 от ЗОП, 

посочени в обявлението за обществена поръчка, се прилагат за всяко физическо и/или 

юридическо лице, включено в състава на участник-обединение, което не е юридическо 

лице.  

2.4. Когато участникът предвижда подизпълнители и/или използва капацитета на трети 

лица, посочените по-горе основания за отстраняване се прилагат и по отношение на 

подизпълнителите и третите лица.  

2.5. Основанията за отстраняване на участника се прилагат съгласно сроковете в  чл. 57, 

ал. от 3 ЗОП. 

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

настъпване на обстоятелство по чл. 54, ал. 1, чл. 101, ал. 11 от ЗОП или посочено от 

възложителя основание по чл. 55, ал. 1 от ЗОП. 

 

3. Критерии за подбор 

3.1. Годност за упражняване на професионална дейност 

Участникът трябва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя 

/ЦПРС/ съгласно чл. 137, ал. 1, т. 1 „б” от ЗУТ, а за чуждестранен участник - в аналогичен 

регистър съгласно законодателството на държавата-членка по установяване.  

3.2. Икономическо и финансово състояние  

3.2.1. Участникът трябва да притежава валидна застраховка „Професионална 

отговорност на участниците в проектирането и строителството”, с минимален праг, 

отговарящ на групата и категорията на строежа от предмета на поръчката (първа категория, 

IV-та група), която застраховка следва да покрива вреди, причинени на други участници в 

строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия 

при или по повод изпълнение на задълженията им. За участник, установен/регистриран в 

Република България, застраховката за професионална отговорност следва да бъде съгласно 



чл. 171, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ). За участник, 

установен/регистриран извън Република България, застраховката за професионална 

отговорност следва да бъде еквивалента на тази по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, но направена 

съгласно законодателството на държавата, където е установен/регистриран участникът. 

Доказване:  

Доказателства за наличие на валидна застраховка „Професионална отговорност” за 

вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, следствие на 

неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията му 

като строител, съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, придружена от декларация от участника в 

свободен текст, че за целия срок на изпълнение на договора ще осигури валидна 

застрахователна полица, отговаряща на групата и категорията на предмета на настоящата 

поръчка. Чуждестранните участници в процедурата представят еквивалентен документ 

съобразно действащото законодателство в държавата, в която са регистрирани. В случай на 

участие на обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, както 

и в случаите, когато се ползва подизпълнител и/или трети лица, застраховката се представя 

за всеки един от членовете на обединението, при изпълнение на дейностите, предвидено в 

договора за създаване на обединението, както и за всеки един от подизпълнителите и/или  

третите лица, които ще изпълняват дейности свързани със строителството. 

3.2.2. Участникът трябва да е реализирал сумарно за последните 3 (три) финансово 

приключили години (2015, 2016 и 2017 г.) или в зависимост от датата, на която е създаден 

или е започнал дейността си минимален общ оборот в размер на 3 900 000 лв., в това число 

минимален оборот от строителство в размер на 1 900 000 лв., изчислен на база годишни 

обороти* без ДДС.  

Пояснение: „Оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката е сума, равна на 

частта от нетните приходи от продажби, реализирана от дейност, попадащи в обхвата 

на обществената поръчка. (§ 2, т. 67 от ДР на ЗОП) 

Доказване:  

Годишни финансови отчети или техни съставни части за последните 3 (три) финансово 

приключили години (2015, 2016 и 2017 г.), когато публикуването им се изисква и/или 

Справка за общия оборот и за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, за 

последните 3 (три) финансово приключили години (2015, 2016 и 2017 г.). 

3.3. Технически и професионални способности:  

3.3.1 Участникът да е изпълнил поне 2 (две) СМР, идентични или сходни* с предмета и 

обема на обществената поръчка, през последните 5 (пет) години, считано от датата на 

подаване на офертата;  



Пояснение: Идентични или сходни са СМР по изграждане/реконструкция и/или 

рехабилитация на водопроводни мрежи; за СМР със сходен обем се приемат изпълнени 

водопроводни мрежи с минимална дължина 8 500 м’ сумарно за референтния период.  

Доказване: Списък на строителството, което е идентично или сходно с предмета на 

обществената поръчка, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат 

стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и 

дали е изпълнено съгласно нормативните изисквания. 

3.3.2.  Участникът трябва да разполага със следните ключови експерти и персонал за 

изпълнение на дейностите:    

3.3.2.1 Ръководител на обекта – строителен инженер, придобита образователно-

квалификационна степен „бакалавър” или „магистър”, с професионално направление „ВиК” 

или еквивалент; да има професионален опит и стаж по специалността не по-малко от 5 год.  

3.3.2.2 Технически ръководител - строителен инженер, с придобита образователно-

квалификационна степен „бакалавър” или „магистър” в областта на строителството или 

строителен техник със средно техническо образование, отговарящ на изискванията на         

чл. 163а от ЗУТ; да има професионален опит и стаж по специалността не по-малко от 5 год., 

от които участие като „технически ръководител” на поне 1 обект, еднакъв или сходен с 

предмета на поръчката. За чуждестранен участник изискването за професионална 

квалификация се прилага съгласно националното законодателство на държавата по 

установяване на участника.  

3.3.2.3. Координатор по безопасност и здраве - отговарящ на изискванията на ЗЗБУТ 

и чл. 5 ал. 2 от Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и 

безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, и 

професионален опит, съгласно изискванията на ЗЗБУТ и НАРЕДБА № РД-07-2 от 16 

декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж 

на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни 

условия на труд. За чуждестранен участник се прилага еквивалентно изискване съгласно 

националното законодателство на държавата по установяване на участника.  

3.3.2.4. Отговорник по контрол на качеството на строително-ремонтните работи -   

да има валидно удостоверение за преминато обучение върху качеството на изпълнение на 

строителството за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със 

съществените изисквания за безопасност или еквивалент за чуждестранните участници; да 

има поне 5 години трудов стаж и опит на подобна позиция минимум 2 години.  

Доказване: Списък на техническите лица и/или организации, вкл. и тези, които 

отговарят за контрол на качеството, и лицата, които ще изпълняват строителството 



3.3.2.5. Всеки участник трябва да разполага най-малко със следното оборудване: 

1. Комбинирани багери, от които поне един с хидрочук – 2 бр. 

2. Колесен багер минимум 18 тона – 1 бр. 

3. Мини фадрома тип „бобкат” – 1 бр. 

4. Товарен автомобил – 1 бр. 

5. Самосвал – 2 бр. 

6. Фугорезачка – 2 бр. 

7. Пневматичен къртач – 2 бр. 

8. Трамбовъчна машина – 2 бр. 

9. Машини за челно заваряване на PEHD тръбни системи – 3 бр., с работен обхват, 

покриващ сборно предмета на поръчката: от ∅ 63 до ∅ 400 мм 

10. Електрически генератор за ток (агрегат) – 2 бр. 

Доказване: Декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, 

които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката; 

3.3.2.6. Участникът да има внедрена система за управление на околната среда  ISO 

14001:2004 (14001:2015) или еквивалент с обхват строителни/ремонтни дейности. 

Сертификатът трябва да е издаден от независими лица съгласно чл. 64, ал. 5 от ЗОП.  

Доказване: Валиден сертификат за внедрена система за управление на околната среда 

ISO 14001:2004 (14001:2015) или еквивалент с обхват строителни / ремонтни дейности. 

Участникът може да представи еквивалентен сертификат, издаден от орган, установен в 

друга държава членка (чл. 64, ал. 6 от ЗОП).  

Участникът може да представи и други доказателства за еквивалентни мерки за 

опазване на околната среда в случай, че за него е налице хипотезата на чл. 64, ал. 7 от ЗОП. 

3.3.2.7 Участникът да има внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 

(9001:2015) или еквивалент с обхват строителни/ремонтни дейности. Сертификатът трябва да 

е издаден от независими лица съгласно чл. 64, ал. 5 ЗОП.  

 Доказване: Валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 

9001: 2008 (9001:2015) или еквивалент с обхват строителни / ремонтни дейности. Участникът 

може да представи еквивалентен сертификат, издаден от орган, установен в друга държава 

членка (чл. 64, ал. 6 от ЗОП).  

3.4. Капацитет на трети лица 

Участник може да се позове на капацитета на трети лице/лица за доказване 

съответствие с минималните изисквания за икономическо и финансово състояние и 

технически и професионални способности.  

Участникът трябва да разполага с документи за поетите от третите лица задължения. 



За третите лица не следва да са налице основанията за отстраняване съгласно чл. 54,   

ал. 1 и посочените в обявлението основания съгласно чл. 55, ал. 1 от ЗОП. 

3.5. Подизпълнители 

Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно 

вида и дела  от поръчката, който ще изпълняват. 

Участникът, заявил в своята оферта ползването на подизпълнител/и, трябва да 

представи доказателство за поетите от подизпълнителя задължения. 

За подизпълнителите не следва да са налице основанията за отстраняване съгласно     

чл. 54, ал. 1 и посочените в обявлението основания съгласно чл. 55, ал. 1 от ЗОП. 

4. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 

Указание за подготовка на ЕЕДОП: 

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

отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на единен 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). В него се предоставя съответната 

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

съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно 

законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, са длъжни 

да предоставят информация. 

4.2. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, за всеки от 

участниците в обединението се представя отделен ЕЕДОП. 

4.3. 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 по-горе.  

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

за повече от едно лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП.  

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

обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията относно изискванията по    

чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко 

лице или за някои от лицата.  

4.6. 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 съответния стопански субект. 

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

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

процедурата. 



4.8. Когато за участник е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП или 

посочените от възложителя основания по чл. 55, ал. 1 от ЗОП и преди подаването на 

офертата той е предприел мерки за доказване на надеждност по чл. 56 от ЗОП, тези 

мерки се описват в ЕЕДОП. 

Пояснение: Видовете документи, чрез които участниците доказват предприетите 

мерки за надеждност и органите по издаване, са посочени в чл. 45, ал. 2 ППЗОП 

4.9. Участниците могат да използват ЕЕДОП, който вече е бил използван при предходна 

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

информация все още е актуална. 

Важно! 

Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички 

или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато 

това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. 

Преди сключването на договор за обществена поръчка възложителят изисква от 

участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, 

удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и 

съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за 

подизпълнителите и третите лица, ако има такива. 

Съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с § 29, т. 5,       

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

Единният европейски документ за обществени поръчки се представя задължително в 

електронен вид. 

Чрез използване на осигурената от ЕК безплатна услуга чрез информационната система 

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

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

състояние на кандидатите/участниците и критериите за подбор. Генерираните файлове (espd-

request) се предоставят на заинтересованите лица на профил на купувача като приложение с 

останалата документация за обществената поръчка.  

УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ  НА ОБРАЗЕЦ ЕЕДОП: 

Участниците следва да изтеглят файла с предоставеният  образец на ЕЕДОП от профил 

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

в системата за еЕЕДОП. Системата може да се достъпи чрез Портала за обществени поръчки, 

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

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

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



съответните лица и да се запише на подходящ оптичен носител (CD/мобилна флаш памет), 

който да се приложи в опаковката с офертата. 

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

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

съхранява локално на компютъра на потребителя. 

 

III. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

2.1. Първоначална техническа информация  

1. Общи изисквания: 

При изпълнение, документиране и приемане на работите да се спазват изискванията на 

приложимата нормативна уредба. При изпълнение на поръчката да се спазват техническите 

нормативни актове по изпълнението, документирането и приемането на строителството, 

съгласно Закона за устройство на територията и следните наредби към него: Наредба           

№ 1/30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи, Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за 

въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни 

срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, 

както и всички действащи в Република България нормативни актове най-малко, но без да се 

ограничава до следните:  

• Наредба № 2 от 22 март 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на 

водоснабдителни системи, заедно с нейните изменения и допълнения; 

• Закон за водите, заедно с всички изменения към него; 

• Закон за техническите изисквания към продуктите; 

• Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на 

строителни продукти в строежите на Република България; 

• Наредба № 3 от 9.11.1994 г. за контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни 

конструкции;  

• Закон за управление на отпадъците; 

• Наредба № 8 от 28.07.1999 г. за правила и норми за разполагане на технически 

проводи и съоръжения в и извън населени места; 

• Наредба № 7 от 13.01.2004 г. за правила и нормативи за устройство на отделните 

видове територии и устройствени зони;  

• Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните 

проекти; 

• Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 

строителството; 



• Наредба № Iз-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на 

безопасност при пожар, заедно с нейните изменения и допълнения; 

• Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на 

периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за 

осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд; 

• Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни 

условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;  

• Наредба № РД-07/8 от 20 декември 2008 г. за минималните изисквания за знаци и 

сигнали за безопасност и/или здраве при работа; 

• Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни 

условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване;  

2.2. Изисквания към изпълнението на работите, към влаганите строителни 

материали и използваните машини и съоръжения  

В предмета на настоящата поръчка са включени следните водопроводни участъци:  

• Реконструиран участък от външен водопровод от връзка със съществуваща подменена 

тръба от речно водохващане “Чавча“ до шахта хлориране  с дължина 227 m’; 

• Реконструиран външен водопровод от речно водохващане “Крайна“ до шахта хлориране с 

дължина 584 m’; 

• Реконструиран участък от външен водопровод от шахта хлориране до връзка със 

съществуваща подменена тръба (при паркинга на вили Костенец) с дължина 1730 m’; 

• Реконструиран участък от външен водопровод от връзка със съществуваща подменена 

тръба (края на регулацията на вили Костенец) до връзка със съществуваща подменена тръба 

в края на регуалцията на с.Костенец с дължина 176 m’; 

• Реконструиран участък от външен водопровод от връзка със съществуваща подменена 

тръба (при асфалтов общински път) до връзка със съществуващ хранителен водопровод при 

суха камера на водоем ниска зона на гр.Костенец с дължина 5931 m’; 

• Техническият проект предвижда запазване за бъдеща експлоатация на четири броя 

въздушни преминавания над водни обекти в Национален парк Рила с обща дължина от 32 м‘ 

Обща дължина на участъците от реконструирания външен водопровод за гр.Костенец, 

включени в технически проект -  8648 m’ 

• Допълнителни водопроводни връзки, които се предвиждат за изграждане по ТП, към 

съществуващ водопровод за гр.Момин проход и към НР „Висока зона“ на гр.Костенец – 

67 m’.  

 

Реконструираните водопроводни участъци от външния захранващ водопровод на                  

гр. Костенец се предвижда да се изпълнят от полиетиленови тръби висока плътност PE100 за 

налягане 16 атм (PN16) и за налягане 10 атм (PN10). Всички тръби е необходимо да бъдат 

произведени в съответствие със стандарта БДС EN 12201-2:2011+А1:2013 или еквивалентен. 

Фасонните части за челно заваряване трябва да отговарят на БДС EN 12201-3:2011+А1:2013 

или еквивалентен и да бъдат инжекционно лети - не се допуска използването на сегментно 

заварени фасонни части (изработени от сегменти тръби). С оглед на еднородност на 

материала на тръбите и присъединителните елементи от PEHD и по-добро качество и 



сигурност при изпълнението на челните заварки при водопровода е необходимо 

производителят на тръбите и присъединителните части на челна заварка от полиетилен да 

бъде един и същ. Изпълнението на изискването се доказва чрез представяне на 

документи/данни/информация, че предложените тръби и присъединителните части за челно 

заваряване от PEHD са от един производител. За удостоверяване на съответствие с 

горепосочените изисквания участникът следва да приложи към техническото 

предложение каталог и/или сертификат и/или извадка от такива, от които да е видно 

изпълнение на условията. Предложение, което не отговаря на посочените изисквания, ще 

бъде отстранено от участие в процедурата. 

Всички арматури в техническия проект се предвиждат от сферографитен чугун с 

епоксидно покритие против корозия и за номинално налягане от 16 атм., в съответствие с 

БДС EN 1074 или еквивалентен. Уплътненията при фланшовите връзки да са от материал 

EPDM и да притежават сертификат за допустимост на допир с питейна вода. Спирателните 

кранове са шибърни, със собствени фланци, гумиран клин и подходящи за монтаж в шахта. 

Предвижда се ръчно колело за задвижване на СК.  

Свободните фланци за присъединяване са стоманени, с размери и отвори по БДС EN 

1092 или еквивалентен.  

Настоящият технически проект предвижда метода на траншейно, изкопно полагане на 

водопроводните тръби.  

При линейно прокопаване на общински асфалтов път за полагане на външния 

водопровод се възстановява уличната настилка със следните пластове за клас средно 

натоварване с фиксирана дебелина и модул на еластичност: 

1. Първи пласт – 40 см несортиран минерален материал 0-63 mm, Е = 300 MPa; 

2. Втори пласт – 6 см битумизиран трошен камък, Е = 800 MPa; 

3. Трети пласт – 4 см неплътен асфалтобетон, Е = 1000 MPa; 

4. Четвърти пласт – 4 см плътен асфалтобетон, Е = 1200 MPa. 

За изключване и изолиране на водопровода на участъци се предвижда монтирането на 

секционни СК шибърни с гумирани клинове в шахти. Същата роля играят и предвидените за 

бъдеща експлоатация облекчителни шахти. Източването на водопроводите при аварии ще 

става от ниско разположените изпускателни шахти, които за проекта са общо четири на брой. 

Изкопът на траншеите ще се извърши в тежки земни и скални почви при полагане на 

водопровода в Национален парк Рила и в леки земни почви за трасето в равнинните участъци 

по КВС. Предвижда се вертикален частично укрепен изкоп със средна дълбочина на 

полагане на тръбата от 1,80 до 2,0 м‘. Обратната засипка на траншеите да се изпълни от 

пясък (0-4 мм) под, около и над тръбата (20 см покритие) и земна маса до кота съществуващ 

терен. В Национален парк Рила изкопаната земна маса съдържаща едри валуни и каменни 

късове не е подходяща за обратана засипка, поради което се предвижда извозването ѝ на 



депо за строителни отпадъци и обратна доставка на подходяща земна маса с едрина на 

късовете до 63 мм от по-ниските и равнинни траншейни участъци. При полагане на 

обратната засипка да се уплътнява през 0,30 m‘ с леки до средни пневматични трамбовки до 

достигане на клас на уплътняване W според скалата на Proctor, с процент на уплътняване от 

96 % и повече според стандарт за полагане на пластмасови тръбопроводи БДС ENV 

1046:2004. Класа на уплътняване да бъде доказан чрез вземане на проби от акредитирана 

лаборатория. Излишната земна маса се депонира на депо за строителни отпадъци или може 

да се използва за запълване на пустеещи земни понижения и рекултивационни дейности в 

границите на община Костенец. 

На височина от 0,30 m’ над теме тръба се полага сигнална лента с метална нишка за 

откриване на трасето на външния водопровод при ремонтни работи чрез метален детектор. 

На 0,40 m‘ под кота терен да се положи обикновена сигнална лента – “ВОДОПРОВОД” за 

първоначално откриване при изкопни или ремонтни дейности. Основната дълбочина на 

полагане на реконструирания външен водопровод е 1,50 m‘ над теме тръба или 1,85 m’ до 

кота дъно изкоп.  

 Съоръжения по трасето на реконструирания външен водопровод 

По трасето на външния водопровод се предвиждат за изграждане следните видове 

водопроводни шахти: 

• Облекчителни шахти – тези съоръжения са монолитни, стоманобетонови, с вътрешна 

хидроизолзация, два вертикално разположени входни метални капака със заключващ 

механизъм.  

• Изпускателни шахти – шахта горен отток. Предвиждат се монолитни 

стоманобетонови шахти в ниските точки от надлъжния профил на външния водопровод.  

• Шахта спирателен кран – предвижда се монтаж на кръгла сглобяема шаха от 

монолитно дъно, готови пръстени и КРШ с чугунен заключващ се капак.; 

• Шахти въздушници – този тип шахти в техническия проект се проектират от кръгли 

сглобяеми елементи (пръстени) с размер Ø1000, монолитно дъно, КРШ и чугунен капак със 

заключващ механизъм; 

• Разходомерни шахти – монолитни правоъгълни шахти за измерване на водното 

количество, протичащо по двата водопровода от водохващания “Чавча“ и “Крайна“. За 

защита на разходомера по време на експлоатация се предвижда монтаж на филтър с двойна 

фина мрежа от неръждаема стомана, задържаща частици с големина над 0,5 мм. 

Техническите характеристики на избраните в проекта електромагнитни разходомери с 

размер DN125 са както следва: 



 Захранване на електромагнитния разходомер от стандартна батерия - 2 x 3.6V, 

поставена в предавателя с живот до 5 години; 

 Точност ±0,5% от действителната стойност (DN20-DN150); 

 При изпразване на тръбата се изключва автоматично, за да удължи живота на 

батерията; 

 Графичен дисплей и клавиатура за лесно управление и незабавен достъп до 

информацията за 4-те тотализатора: общо+ , общо- , общо, AUX, Modbus RTU 

комуникационен модул през USB или RS485; 

 Стандартен USB интерфейс за конфигурация на събиране на данни, използвайки 

MAGB1 интерфейс; 

 Лесен достъп до данните на място; 

 Изолиран бинарен изход (импулси на литри или аларми или дебитни функции); 

 Детекция на грешки; 

 

Реконструираният външен водопровод е необходимо да се подложи на хидравлично 

изпитване за доказване на водоплътността му, както и за проверка на якостта и изпълнението 

на тръбите, на фасонните части, заваръчните връзки и другите водопроводни елементи – 

въздушници и кранове. Изпитването на водопровода да се извърши според методиката, 

дадена в техническия каталог на фирмата производител, като се спазват етапите според член 

162 на “Норми за проектиране на водоснабдителни системи”. 

Реконструираният външен водопровод се въвежда в експлоатация само след 

надеждната му дезинфекция и промивка.  

За вложените строителни продукти изпълнителят се задължава да предостави на 

възложителя декларации по чл. 4, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за 

условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България. 

Всички продукти подлежат на одобрение от Възложителя. Влагат се само нови, 

неупотребявани и без дефекти материали.  

Изпълнителят е длъжен да предаде на Възложителя гаранционни карти, указания за 

експлоатация на български език и други подобни документи за вложените в строежа 

съоръжения, ако такива са получени при закупуването им. 

Изпълнителят да осигурява достъп за представители на Възложителя, за проверка 

изпълнението на графика, технологичната последователност  и използваните материали. 

Изпълнителят е отговорен за необходимото количество и качество на материалите. 

Всички материали, които ще се ползват в процеса на работа, следва да се одобрят от 

Възложителя, на база на представяне на изискуемите документи, мостри или чрез проби. 



Изпълнителят следва да осигури съответствието на доставените за влагане на обекта 

материали без дефекти. Изпълнителят следва да извършва визуална проверка и да проверява 

документите по доставките, както и други, свързани с това дейности. Материали, които не 

съответстват на изискванията на техническите спецификации и действащите стандарти, 

следва да се отстранят незабавно от обекта. Материалите следва да се съхраняват и опазват 

по начин, осигуряващ защита от кражби или влошаване на техническите им характеристики. 

Материалите, които са негодни - увредени или замърсени, не могат да се влагат в обектите и 

следва да се заменят, без да се изискват допълнителни средства от Възложителя.  

Оборудване 

           Изпълнителят трябва да разполага с инструментите, съоръженията и оборудването 

съгласно минималните изисквания на възложителя, посочени в обявлението и в настоящата 

документация, необходими за извършване на дейностите, включени в КС. 

Строителството трябва да се изпълнява при подходящи условия, като изпълнителят 

трябва да следи метеорологичната прогноза и да вземе подходящи мерки за предпазване на 

изпълненото строителство от компрометирането му при неблагоприятни условия.   

Изпълнителят да осигурява достъп за представители на Възложителя, за проверка 

изпълнението на графика, технологичната последователност и използваните материали. 

Изпълнителят е отговорен за необходимото количество и качество на материалите. 

2.3.Изисквания за осигуряване на безопасност на строителната площадка  

Изпълнителят трябва да предприеме всички необходими мерки, за да осигури 

безопасността и сигурността на лицата, намиращи се на строителната площадка. По време на 

изпълнението на работите изпълнителят трябва да спазва изискванията на Наредба № 2 от 

2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при 

извършване на строителни и монтажни работи, както и на всички други действащи 

нормативни актове относно безопасността и хигиената на труд, техническата и пожарната 

безопасност при строителство.  

2.4. Мероприятия за опазване на околната среда  

С оглед опазване и възстановяване на околната среда в първоначалния вид  се 

предвиждат редица мероприятия, както при започване на строителството, така също и при 

неговото завършване.  

Забранено е безредното складиране, разпиляване и изоставяне на строителни 

материали – тръби, арматури, фасонни парчета, развалени строителни машини, стружки  и 

др.  

Да не се допуска свободното изпускане на вода от дезинфекцията на водопровода. Тази 

вода трябва да се изпомпва от тръбите с автоцистерни и след съответната неутрализация да 

се излее в подходящ приемник.  

Изброените до тук мероприятия, заедно с всички изисквания по безопасност и хигиена и 

противопожарна безопасност, представляват екологичните изисквания за опазване на 



околната среда по време на строителството с цел да се гарантира спазването на законовите 

разпоредби и недопускане на негативно въздействие върху околната среда и здравето на 

хората, работещи на обекта, както и на населението в района. 

Всички строително-монтажни работи да се изпълняват в съответствие с българските 

разпоредби и закони за защита на околната среда. 

 

2.5. КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА – приложена е към документацията за участие.  

 

2.6. Контрол на строителните работи 

    Възложителят ще определи отговорно длъжностно лице – инвеститорски контрол, което 

ще следи за изпълнение на договорените задължения. 

Всички декларации и сертификати за материалите да се предават на представителя на 

Възложителя, определен за контрол на обекта.    

2.7. Гаранциите за изпълнение на извършените СМР, започват да текат от датата на 

подписване на Протокол за приемане на обекта от Възложителя. 

2.8 Предаването на изпълнени видове работи и вложени материали да съответства на 

стандартите, съгласно изискванията на Възложителя, посочени в техническата 

спецификация.  

2.9. График на изпълнение на СМР на обекта 

При започване на работа, Изпълнителят трябва да представи на възложителя актуален 

линеен график за изпълнение на обекта. След приключване на работа изпълнителят трябва да 

състави и предаде на Възложителя екзекутивна документация в съответствие с изпълнените 

работи.   

 

ІV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ И НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ. 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ. 

1. Подготовка на офертата: 

   1.1 Офертата не може да се предлага във варианти. 

   1.2 Отговорността за правилното разбиране на условията от обявлението и указанията 

за участие се носи единствено от участниците. 

  1.3 Участниците трябва да проучат всички указания и условия за участие, дадени в 

документацията за участие; 

   1.4 При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към 

обявените от възложителя условия; 

   1.5 Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички 

изисквания и условия, посочени в тази документация, при спазване на ЗОП; 



   1.6 До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата 

може да промени, допълни или да оттегли офертата си; 

 

2. Задължителни условия 

Всеки участник може да представи само една оферта; 

Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да е подизпълнител в офертата на 

друг участник, не може да представя самостоятелна оферта; 

Едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.  

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

Всеки участник трябва предварително да се запознае с условията на обекта и да се 

запознае на място с особеностите му, в уверение на което в офертата си прилага декларация 

за оглед на обекта по образец. Огледи се провеждат всеки работен ден до крайния срок за 

подаване на оферти от 10:00 ч до 16:00 ч след предварително писмено заявление. 

Заявлението за оглед се подава от заинтересования участник на електронен адрес 

kostenetz_adm@kostenetz.com, като посочи името и ЕИК на заинтересования участник, както 

и желана дата за посещение за оглед, като укаже и координати за обратна връзка. 

Възложителят определя отговорно лице, което да се свърже с подалия заявление участник за 

уточняване на подходяща дата и час за извършване на огледа. Посещението за оглед се 

извършва лично от законния представител на участника или от изрично упълномощено от 

него лице. Във втората хипотеза участникът прилага копие от пълномощното към 

заявлението за оглед.  

Участник, който е подал оферта за участие в обществената поръчка, а не е извършил 

оглед по горепосочения ред, ще бъде отстранен от участие. 

3. Съдържание на офертата: 

 3.1. Офертата се представя на български език в запечатана, непрозрачна 

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

пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, 

посочен от възложителя. Върху опаковката участникът посочва: 

 наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато 

е приложимо; 

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

 наименованието на поръчката,  за която се подават документите. 

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

представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис 

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

от ППЗОП. 



3.2. Съдържание на ОПАКОВКАТА – документи и образци: 

а) Опис на представените документи, съдържащи се в офертата, подписан от 

участника – попълва се Образец № 1; 

б) Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника в 

съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя -  Образец № 2 

в) Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност - когато е 

приложимо. 

Указание за подготовка на документите по б.”в”: 

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

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

мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание 

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

1.1. е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП, включително начислените 

лихви и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени; 

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

настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение; 

1.3. е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал на 

компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически, организационни и 

кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или нарушения. 

Като доказателства за надеждността на участника се представят следните документи: 

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

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

задълженията са обезпечени или че страните са договорили тяхното отсрочване или 

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

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

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

съответния компетентен орган за потвърждение на описаните обстоятелства. 

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

обединението (когато е приложимо) - заверено от участника копие; 

      Указание за подготовка на документа по б.”г”: 

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

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

 1. правата и задълженията на участниците в обединението; 

 2. разпределението на отговорността между членовете на обединението; 

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



 д) Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен 

режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици - попълва се 

Образец № 3 

е) Техническо предложение  - попълва се Образец № 4 , съдържащо: 

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

законният представител на участника – оригинал или нотариално заверено копие; 

 предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата  

спецификация и КС – Приложение 1 към нея;  

 декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - попълва 

се Образец № 5; 

 декларация за срока на валидност на офертата - попълва се Образец № 6; 

 декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд - попълва се Образец № 7; 

 декларация за оглед на обекта – попълва се Образец № 8; 

 

 Съдържание на ПЛИК "Предлагани ценови параметри "  

а) „Ценово предложение” - попълва се Образец № 9 – в оригинал, подписан и 

подпечатан на всяка страница от представляващия участника или упълномощено лице. Към 

„Ценовото предложение” задължително се прилага КСС – Приложение 1.1 и анализи на 

единичните цени на хартиен и електронен носител. 

Единичните цени са в български лева, записани до втори знак след десетичната 

запетая, без включен ДДС. Офертата на участник, който не е посочил единична цена за всяка 

позиция или е посочил стойност 0, ще бъде отхвърлена като непълна.  

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

никаква информация относно цената; 

 Участници, които и по какъвто начин са включили някъде в офертата си извън плика 

"Предлагани ценови параметри" елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея), 

ще бъдат отстранени от участие в процедурата. 

 

       3. Запечатване  

 Документите, систематизирани съобразно посочените по-горе изисквания, 

номерирани, подписани и подпечатани, се комплектуват по реда, указан в т. 3.1. от частта 

„Съдържание на оферта” и се запечатват в непрозрачна опаковка. Върху опаковката, 

участникът посочва: 



 

ДО:  

ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ,  

гр. Костенец, ул. „Ив. Вазов” №2 

 

Оферта за участие в открита процедура за възлагане на  

обществена поръчка с предмет: 

Реконструкция и подмяна на главен довеждащ водопровод от водохващане 

“Чавча“ и “Крайна“ до напорни резервоари висока и ниска зони на гр. Костенец 

 

Наименование на участника:…………………………………………………. 

Участниците в обединението (когато е приложимо)…………………………  

Адрес за кореспонденция: ………………………………………………………………… 

Телефон, факс или електронен адрес:……………………………………….. 

 

Офертата задължително се представя в 1 (един) оригинал на хартиен носител и 1 

(едно) копие на електронен носител, както следва: 

- документите по т. 3.2 от буква „а” до буква „г” – изготвени и комплектовани 

(подписани и подпечатани), се обединяват в един общ файл във формат .pdf; файлът се 

записва на електронен носител и се поставя при хартиения еквивалент на посочените 

документи; 

- документите по т. 3.2, буква „е” (Техническо предложение) – изготвени и 

комплектовани (подписани и подпечатани), се обединяват в един общ файл във формат 

.pdf; файлът се записва на електронен носител и се поставя при хартиения еквивалент 

на посочените документи; 

- в отделния плик с надпис „Предлагани ценови параметри” се поставя 

електронен носител, на който са записани файловете с КСС – Приложение 1.1 (в 

оригиналния редактируем формат .xls) с попълнени единични цени, както и файлът с 

анализите на единичните цени. 

Оферта, която не е представена съгласно изискването на възложителя, подлежи на 

отстраняване от процедурата. 

 

3. 1.Изисквания към документите: 

1. Всички документи трябва да са: 

2. Подписани или заверени (когато са копия) с гриф „Вярно с оригинала”, подпис и  

(печат - за лицата, за които е приложимо), освен документите, за които са посочени 

конкретните изисквания за вида и заверката им; 

3. Документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителни 

функции, назовани в удостоверението за актуално състояние или упълномощени за това 

лица; във втория случай се изисква да се представи нотариално заверено пълномощно за 

изпълнението на такива функции; 



4. Всички документи, свързани с предложението, следва да бъдат на български език; 

4. Подаване на оферти: 

4.1. Място и срок за подаване на оферти 

Офертите се представят в сградата на община Костенец, гр. Костенец, п.к. 2030,                  

ул. „Иван Вазов” № 2 в деловодството всеки работен ден от 9.00 ч. до 17:00 ч.  

Срокът за подаване на офертите е 14.05.2018 г. до 17:00 ч. 

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

допълни или да оттегли офертата си. 

5. Приемане и връщане на оферти 

5.1. При подаване на офертата и приемането й върху опаковката се отбелязва входящ 

номер, дата и час на постъпване и посочените данни се отбелязват във входящ регистър. 

5.2. 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. 

5.3. Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на офертите пред 

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

който се подписва от представител на възложителя и присъстващите лица. Офертите на 

лицата от списъка се приемат. 

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

т. 5.3. 

 

V. КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ 

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА 

6. Обществената поръчка се възлага въз основа на „икономически най-изгодната 

оферта”.   

Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерий за възлагане 

„оптимално съотношение качество/цена“ по чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП 

Точни указания за определяне на комплексната оценка на офертата 

Оценката на офертите се извършва по посочените по-долу показатели и съответните 

им относителни тежести: 

 Показател 
Тежест на показателя в 

комплексната оценка 

Технически 

показател: П1 

Работна програма за качествено изпълнение 

на предмета на поръчката 
50% 

Финансов 

показател: П2 

Предложена цена  
50% 

 



Оценката по показателя П1: „Работна програма за качествено изпълнение на 

предмета на поръчката” се извършва посредством 3-степенна скала за оценяване, с 

предварително формулирани заключения за качествени нива на направените технически 

предложения. Всеки член на оценителната комисия прилага скалата за оценка и на база 

своето експертна знание, квалификация и опит извършва индивидуална мотивирана оценка 

за качеството на съответното техническо предложение. Комисията разглежда предложената 

от участника Работна програма, състояща се от: Организационен план-стратегия – 

(описание/текстова част) и дейности при СМР, които в своята разработка трябва 

задължително да съдържат обособени следните части:   

1. Технологична последователност на строителните процеси за отделните обекти и 

методология на работа при СМР на водопроводна мрежа, вкл. технически 

решения;  

2. Линеен график за изпълнение на всички СМР; 

3. Организация на работа и организация на СМР и строителните площадки; 

4. Координация на изпълнението, вътрешен мониторинг и контрол;  

5. Способите за взаимодействие и комуникация с възложителя;  

6. Условията за гарантиране на безопасност и охрана в района, в който се извършват 

СМР.  

Техническо предложение, което съответства на техническата спецификация се 

допуска до етап оценяване. Техническо предложение, което не отговаря на предварително 

обявените условия на възложителя, се отстранява от участие в процедурата. 

Оценяването се извършва чрез посочените показатели с тяхната относителна тежест 

по следния начин: 

Работна програма, определя се по формулата: 

П1=О съотв. x 100x0,50 

          30 

където О съотв. е оценката на Работната програма и може да бъде от 10 до 

30 точки, както следва: 

Максимален 

брой точки (30) 

Работна програма 1.1. Работната програма съдържа обособени и 

разработени всички части, описва организацията на 

строителството, организационната схема и всички 

дейности за съответните съоръжения и видове СМР. 

Направените  предложения са конкретни и относими към 

предмета на обществената поръчка, имат поясняващи 

технически, методологически и организационни решения. 

В предложената технологична последователност на 

30 



строителните процеси за отделните обекти (съоръжения) е 

налице логическа обвързаност между етапите и 

дейностите на изпълнение. Представен е изчерпателен и 

коректен линеен график. 

 1.2. Работната програма съдържа обособени и 

разработени всички части, описва организацията на 

строителството, организационната схема и всички 

дейности за съответните съоръжения и видове СМР. 

Направените  предложения са относими към предмета на 

обществената поръчка, но е в сила едно от следните 

твърдения:  

 - в технологична последователност при строителството е 

налице до 1 разминаване в различни елементи на 

работната програма 

 - липсват поясняващи технически и/или организационни 

решения; 

- представен е коректен но не напълно изчерпателен 

линеен график; 

20 

 1.3. Работната програма съдържа обособени и 

разработени всички части, описва организацията на 

строителството, организационната схема и всички 

дейности за съответните съоръжения и видове СМР. 

Направените  предложения са относими,  но е в сила 

повече от едно от следните твърдения: 

 - в технологична последователност при строителството са 

налице до 1 разминаване в различни елементи на 

работната програма 

- липсват поясняващи технически и/или организационни 

решения; 

- представен е коректен но не напълно изчерпателен 

линеен график; 

10 

 

6.2.ОЦЕНКА ПО ПОКАЗАТЕЛ „ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА” – П2 

До оценка по показател «Предлагана цена» - П2 се допускат само оферти, които 

отговарят на условията за изпълнение на обществената поръчка.  

Участникът предложил най–ниска обща цена за изпълнение на поръчката, получава 

максимален брой точки по показателя – 50 точки. Относителната тежест на показателя в 

комплексната оценка е 50 %. Оценките на участниците по показателя се изчисляват по 

формулата:  

Ц = (Цmin / Цi) х 100 x 0,50 = .......... (брой точки), където  



Където Цi е предложената цена съгласно Ценовото предложение на съответния 

участник. 

Където Цmin е минималната предложена цена, без включени непредвидени разходи за 

СМР, в лева без ДДС съгласно Ценовите предложения на всички участници. 

 

КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА: 

Комплексната оценка на офертата се изчислява по формулата.  

КО=П1+П2 

Максималният брой точки, който може да получи участник е 100 точки.  

 Класирането на участниците се извършва по низходящ ред на получената 

комплексна оценка, като на първо място се класира участникът, който е 

получил най-висока комплексна оценка (КО) на офертата.  

В случай, че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, последователно 

се прилагат разпоредбите на чл. 58, ал. 2 и 3 от ППЗОП.  

 

VI. ДЕЙСТВИЯ НА КОМИСИЯТА ПРИ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИТЕ, 

ПОДАДЕНИ НА ХАРТИЕН НОСИТЕЛ   

1. Разглеждането и оценката на офертите се осъществява от комисия, назначена от 

Възложителя. Комисията се състои от нечетен брой членове. 

2. Действията на комисията се протоколират, като резултатите от работата й се 

отразяват в доклад. 

3. Решенията на комисията се вземат с мнозинство от членовете й. Когато член на 

комисията е против взетото решение, той подписва протокола с особено мнение и писмено 

излага мотивите си. 

4. Комисията за разглеждане и оценка на офертите започва работа след получаване на 

представените оферти и протокола за предаване на офертите на председателя на комисията. 

5. Получените оферти се отварят на датата, посочена в обявлението на обществената 

поръчка, на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата 

или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово 

осведомяване.  

6. Комисията отваря по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни 

опаковки и оповестява тяхното съдържание и проверява за наличието на отделен запечатан 

плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.  

7. Най-малко трима от членовете на комисията подписват техническото предложение 

и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. 



8. Комисията предлага по един от присъстващите представители на другите 

участници да подпише техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри“. 

9. След извършване на горните действия приключва публичната част от заседанието 

на комисията. 

10. Комисията разглежда документите за съответствие с изискванията към личното 

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

11. Когато установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, 

включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към 

личното състояние или критериите за подбор, комисията ги посочва в протокола по т. 10 и 

изпраща протокола на всички участници в деня на публикуването му в профила на купувача. 

12. В срок до 5 работни дни от получаването на протокола по т. 10 участниците, по 

отношение на които е констатирано несъответствие или липса на информация, могат да 

представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат 

променена и/или допълнена информация. Допълнително предоставената информация 

може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за 

получаване на оферти или заявления за участие. 

13. Възможността по т. 12 се прилага и за подизпълнителите и третите лица, посочени 

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

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

когато това не води до промяна на техническото предложение. 

14. След изтичането на срока по т. 12 комисията пристъпва към разглеждане на 

допълнително представените документи относно съответствието на участниците с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор. 

15. При извършването на предварителния подбор и на всеки етап от процедурата 

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

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

органи и лица. 

16. Комисията не разглежда техническите предложения на участниците, за които е 

установено, че не отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор. 

Комисията разглежда допуснатите оферти и проверява за тяхното съответствие с 

предварително обявените условия. 

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

възложителя, не се отваря.  



18. Не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите 

предложения комисията обявява чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и 

мястото на отварянето. Комисията обявява резултатите от оценяването на офертите по 

другите показатели, отваря ценовите предложения и ги оповестява. 

19. Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с 

предварително обявените от възложителя условия. 

20. Комисията изготвя доклад за резултатите от работата си. Към доклада се прилагат 

всички документи, изготвени в хода на работа на комисията, като протоколи, оценителни 

таблици, мотивите за особените мнения и др. 

21. Докладът на комисията се подписва от всички членове и се предава на 

възложителя заедно с цялата документация. 

8. Процедурата завършва с решение за: 

а) определяне на изпълнител по договора за обществената поръчка;  

б) прекратяване на процедурата. 

 

 

VІІ. ОБЯВЯВАНЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ 

1. Определяне на изпълнител на обществената поръчка 

1.1. Възложителят определя за изпълнител на поръчката участник, за когото са 

изпълнени следните условия:  

 не са налице основанията за отстраняване от процедурата, освен в случаите по чл. 54, 

ал. 3 от ЗОП, и отговаря на критериите за  подбор: 

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

обявените от възложителя условия и избрания критерий за възлагане 

1.2. В решението възложителят посочва и отстранените от участие в процедурата 

участници и оферти с мотивите за отстраняването им. 

Възложителят изпраща решението по т. 1.1 на участниците в 3-дневен срок от 

издаването му. В решението се посочва връзка към електронната преписка в профила на 

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

2. Прекратяване на процедурата 

2.1. Възложителят прекратява процедурата за възлагане на обществената 

поръчка с мотивирано решение в случаите, определени в чл. 110, ал. 1 от ЗОП. 

2.2. Възложителят изпраща решението по т. 1.1 на участниците в 3-дневен срок от 

издаването му. В решението се посочва връзка към електронната преписка в профила на 

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



 

 

VIII. ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА. ДОГОВОР ЗА ПОДИЗПЪЛНЕНИЕ 

 

       1. Възложителят сключва с определения изпълнител писмен договор за обществена 

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

1. изпълни задължението по чл. 67, ал. 6 от ЗОП; 

2. представи определената гаранция за изпълнение на договора; 

3. извърши съответна регистрация, представи документ или изпълни 

изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на 

нормативен или административен акт и е поставено от възложителя в условията на обявената 

поръчка. 

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

 откаже да сключи договор; 

 не изпълни някое от условията по т.1, или 

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

Възложителят сключва договора в едномесечен срок след влизането в сила на 

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

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

уведомяването на заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител. 

3. Възложителят може да сключи договор за обществена поръчка преди изтичането на 

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

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

4. Изпълнителите сключват договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени 

в офертата. 

5. 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 чл. 66, ал. 2 и 11 от ЗОП. 

6. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, 

които са включени в предмета на договора за подизпълнение. Не е нарушение на забраната 

доставката на стоки, материали или оборудване, необходими за изпълнението на 

обществената поръчка, когато такава доставка не включва монтаж, както и сключването на 

договори за услуги, които не са част от договора за обществената поръчка, съответно от 

договора за подизпълнение. 
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*Преди сключването на договор за обществена поръчка възложителят изисква 

от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, 

удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и 

съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за 

подизпълнителите и третите лица, ако има такива. 

Документи удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от 

процедурата.  

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

съдимост; 

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

органите по приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя и на 

кандидата или участника; 

3. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП – удостоверение от 

органите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда; 

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

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

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

договор за обществена поръчка. 

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

съответният документ по т. 1, т. 2 и т. 3, издаден от компетентен орган, съгласно 

законодателството на държавата, в която участникът е установен. 

В случаите, когато в съответната държава не се издават документи за 

посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, 

участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение съгласно 

законодателството на съответната държава. 

Когато декларацията няма правно значение, участникът представя официално 

заявление, направено пред компетентен орган в съответната държава. 

Възложителят няма право да изисква представянето на посочените документи, 

когато обстоятелствата в тях са достъпни чрез публичен безплатен регистър или 

информацията или достъпът до нея се предоставя от компетентния орган на 

възложителя по служебен път. 

 

ГАРАНЦИИ: 

 1. Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора, условия и начин 

на плащането й.  

 1.1 Гаранцията за изпълнение на договор е в размер на 1 (един) % от стойността на 

договора без ДДС. 

 1.2 Гаранцията за изпълнение на договора може да се представи под формата на: 

а) банкова гаранция – (изготвя се по образец на банката, която я издава, при условие 

че в гаранцията са вписани условията на Възложителя); 

б) парична сума, преведена по сметка на Община Костенец при банка „ЦКБ” АД - 

клон Костенец, IBAN: BG14CECB97903342549800; BIC: CECBBGSF 

В нареждането за плащане следва да бъде записан текстът: "Гаранция за изпълнение на ОП 

..........-........-.........” (записва се уникалният номер на поръчката в регистъра на АОП от типа 

nnnnn-yyyy-xxxx, където nnnnn е партидата на възложителя, yyyy е година на преписката, а 

xxxx е поредният номер на преписката за текущата година); 

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

изпълнителя. 



Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение на договора. Когато 

участникът избере гаранцията за изпълнение на договора да бъде банкова гаранция или 

застраховка, тогава тя трябва да бъде безусловна и неотменима, в полза на община Костенец 

и със срок на валидност – минимум 30 дни след срока на изтичане на валидност на 

договора. 

1.3 Когато гаранцията е представена под формата на парична сума или банкова 

гаранция, то тогава тя може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето 

лице – гарант. 

1.4 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.  

1.5. Участникът, определен за изпълнител на обществена поръчка, представя оригинал 

на банковата гаранция и застраховката или оригинали на платежния документ за внесената 

по банков път гаранция за изпълнение на договора при подписването на самия договор. 

Гаранцията за изпълнение, преведена по банков път, следва да е постъпила реално в 

банковата сметка на Възложителя не по-късно от датата на сключване на договора за 

обществената поръчка.  

1.6. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за 

изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка.  

 

IX. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА  

РАЗЯСНЕНИЯ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ 

1. Общи указания - разяснения 

1.1. Лицата могат да поискат писмено* от възложителя разяснения по решението, 

обявлението и документацията за обществена поръчка в срок до 10 дни преди изтичане на 

срока за получаване на оферти. 

Пояснение: Съгласно § 2, т. 33 от ДР на ЗОП „писмен” или „в писмена форма” е 

всеки израз, състоящ се от думи или цифри, който може да бъде прочетен, възпроизведен и 

впоследствие съобщен, включително информация, която се предава и съхранява с 

електронни средства 

1.2 Разясненията се публикуват на профила на купувача на възложителя в срок до 4 

дни от получаване на искането. В разясненията не се посочва информация за лицата, които 

са ги поискали. 



1.3 Възложителят не предоставя разяснения, ако искането е постъпило след срока по   

т. 1.1 по-горе. 

 2. Обмяна на информация 

2.1. До приключване на откритата процедура за възлагане на обществената поръчка не 

се позволява размяна на информация по въпроси, свързани с провеждането й, освен по реда, 

определен в ЗОП, ППЗОП и в документацията, между заинтересовано лице, участник или 

техни представители и: 

а) органите и служители на възложителя, свързани с провеждането на процедурата; 

б) органите, длъжностните лица, консултантите и експертите, участвали в 

изработването и приемането на документацията за участие. 

2.2. Органите, длъжностните лица, консултантите и експертите, имащи отношение към 

провеждането на процедурата, нямат право да разгласяват информация относно 

извършваните от тях действия по или във връзка с откритата процедура, освен в случаите и 

по реда, определени с документацията. 

2.3. Възложителят на обществената поръчка уведомява всеки участник за всяко свое 

решение, имащо отношение към неговото участие в процедурата.  

2.4. С публикуването на документите в профила на купувача (чл. 42, ал. 2 от ЗОП), се 

приема, че заинтересованите лица и участниците са уведомени относно отразените в тях 

обстоятелства, освен ако друго не е предвидено в този закон.  

3. Връчване на решения  

3.1. Решенията на възложителя се изпращат  

3.1.1  На адрес, посочен от участника: 

 на електронна поща, с подписано с електронен подпис съобщение за изпращане, 

или 

 чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна 

разписка; 

3.1.2. По факс 



Когато решението на е получено от участника по някой от начините, посочени в т. 3.1.1 

и 3.1.2., възложителят публикува съобщение до него в профила на купувача. Решението се 

смята за връчено от датата на публикуване на съобщение. 

3.2. Неправилно посочен адрес или факс за кореспонденция или не уведомяване за 

промяна на адреса или факса за кореспонденция освобождава възложителя от отговорност за 

неточно изпращане на уведомленията или информацията. 

4. Конфиденциална информация  

4.1. Участникът може да посочи коя информация в своята оферта смята за 

конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна. В тези случаи информацията не 

се разкрива от възложителя. 

4.2. Участниците не могат да се позоват на конфиденциалност по отношение на 

предложенията от офертите им, които подлежат на оценка. 

 

Х. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ УСЛОВИЯ 

1. Подлежащи на обжалване актове 

Всяко решение на възложителя в процедурата за възлагане на обществената поръчка до 

сключването на договора подлежи на обжалване относно неговата законосъобразност пред 

Комисията за защита на конкуренцията. 

2. Подаване на жалба 

2.1. Жалба може да подаде всяко заинтересовано лице в 10-дневен срок от 

уведомяването му за съответното решение, а ако не е уведомено – от датата на узнаването 

или от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие. 

2.2. Жалба се подава едновременно до Комисията за защита на конкуренцията и до 

възложителя, чието решение се обжалва. 

3. Сроковете, посочени в тази документация се изчисляват, като следва: 

3.1. Сроковете, посочени в тази документация се изчисляват, както следва: 

 когато срокът е посочен в дни, той изтича в края на последния ден на 

посочения период; 



 когато последният ден от един срок съвпада с официален празник или почивен 

ден, на който трябва да се извърши конкретно действие, счита се, че срокът 

изтича в края на първия работен ден, следващ почивния. 

2. Сроковете в документацията са в календарни дни. Когато срокът е в работни дни, 

това е изрично указано при посочването на съответния срок.  

3. Приоритет на документи  

При противоречие в записите на отделните документи от документацията, за валидни 

да се считат записите в документа с по-висок приоритет, като приоритетите на 

документите са в следната последователност: 

 Решение за откриване на процедурата; 

 Обявление за обществената поръчка; 

 Пълното описание на предмета на обществената поръчка и техническата 

спецификация; 

 Указания за подготовка на офертата; 

 Проект на договор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


