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УКАЗАНИЯ ЗА 

УЧАСТИЕ 

 
І. ОБЩИ 

УСЛОВИЯ 
Тези указания определят правилата за подготовка и представяне на офертите за 
участие 

в избор на изпълнител на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява (глава 

двадесет и  шеста  от  Закона  за  обществените  поръчки).  Условията  и  реда,  при  

които  ще  се  избере изпълнител   на   поръчката   е   съобразен   със   Закона   за   

обществените   поръчки   (ЗОП)   и Правилника за прилагане на Закона за обществените 

поръчки (ППЗОП). 

 
ІІ. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА 

ОФЕРТИТЕ 

1. Общи положения 
Право да подаде оферта има всяко българско или чуждестранно физическо или 

юридическо лице, както и техни обединения, които отговарят на условията на ЗОП и на 
изискванията от Възложителя, посочени в обявата за събиране на оферти, указанията  
и/или документацията за участие. 

При   подготвяне   на   офертата   всеки   участник   трябва   да   се   придържа   

точно   към обявените от възложителя условия. 

В  случай,  че  участникът  е  обединение,  следва  да  представи  копие  на  

договора  за обединение,  а  когато  в  договора  не  е  посочено  лицето,  което  

представлява  участниците  в обединението   –   и   документ,   подписан   от   лицата   в   

обединението,   в   който   се   посочва представляващият. 

Забележка:  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: 

1. правата и задълженията на участниците в обединението; 

2. уговаряне на солидарна отговорност, когато такава не е предвидена съгласно 

приложимото законодателство; 
3. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. 

 
Когато участник в обществената поръчка е обединение, което не е юридическо 

лице, се прилага разпоредбата на чл. 59, ал. 6 от ЗОП. Лице, което участва в обединение 

– участник в поръчката, не може да представя самостоятелна оферта. 

Участник в настоящата обществена поръчка може да използва подизпълнител.  

Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг 

участник, не може да представя самостоятелна оферта. Когато се предвижда участие на 

подизпълнител, следва да се спазят изискванията на чл. 66 от ЗОП. 

Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен участник в обществена 

поръчка, ако  може самостоятелно  да  подава заявления за  участие  или  оферти  и  да  

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

тези случаи, ако за доказване на  съответствие  с  изискванията  за  икономическо  и  

финансово  състояние,  технически  и професионални способности клонът се позовава 
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на ресурсите на търговеца, клонът представя доказателства, че при изпълнение на 

поръчката ще има на разположение тези ресурси. 
Всички оферти се представят на български език. 
Не може да се сключи договор за възлагане на обществената поръчка с лице, за 

което са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 от ЗОП. 

Не се допуска до участие в обществената поръчка и се отстранява участник, за 

когото са приложими хипотезите на чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и   

финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 

данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, освен ако 

не е приложима разпоредбата на чл. 4 от същия закон. 

Всеки участник има право да представи само една оферта. 

По   офертата   не   се   допуска   никакви   вписвания   между  редовете,   

изтривания  или корекции в образците. 

Документите  и  данните  в  офертата  се  подписват  само  от  лица  с  

представителни функции  съгласно  актуалното  състояние  или  от  изрично  

упълномощени  за  това  лица.  Във втория  случай  се  изисква  да  се  представи  

оригинал  на  писмено  пълномощно  или  копие  от нотариално заверено пълномощно 

за изпълнението на такива функции. 

Представените  образци  в  документацията  за  участие  и  условията,  описани  в  

тях,  са задължителни  за  участниците.  Предложенията  на  участниците  трябва  да  

бъдат  напълно съобразени  с  тези  образци.  Копията  на  документите  трябва  да  

бъдат  заверени  от  участника или законния му представител с гриф „Вярно с 

оригинала”, подпис и печат. 

При писмено искане, направено до три дни преди изтичането на срока за 

получаване на оферти, възложителят публикува най-късно на следващия работен ден в 

профила на купувача писмени разяснения по условията на обществената поръчка. 

Документацията за участие е публикувана на интернет страницата на Община 

Костенец в раздел „Профил на купувача“, в съответната обособена електронна преписка 

на настоящата поръчка. 

Разходите   за   изработването   на   офертите   са   за   сметка   на   участниците.   

Спрямо Възложителя  участниците  не  могат  да  предявяват  каквито  и  да  било  

претенции  за  разходи, направени  от  самите  тях  по  подготовката  и  подаването  на  

офертите  им,  независимо  от резултата или самото провеждане на обществената 

поръчка. 

Офертата  трябва  да  съдържа  списък  на  приложените  документи,  а  всяка  

страница  от съдържанието  ѝ  следва  да  е  подписана  и  номерирана  с  пореден  

номер  на  страницата  от участника. 

Съдържанието   на   офертата   се   представя   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  на  Възложителя:  гр. Костенец, ул. „Иван Вазов“ № 2, Деловодство, всеки 

работен ден от 8:00 до 17:30 часа. Върху опаковката на офертата се посочва 

наименованието на участника, включително участниците в обединението (когато е 

приложимо), адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен 

адрес. Участникът следва да посочи наименованието на обществената поръчка, по която 

кандидатства. Оферти, които не са оформени и не са със задължителното съдържание, 

посочено по-горе, не се приемат. 



 

5 
 

 
III. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА 

 
1. Предмет и цел на обществената поръчка: 

Предмет на настоящата обществена поръчка е извъшване на „Консултантски 
услуги по управление на проект: "Подобряване на материалната база на ОУ „Св. 
Св. Кирил и Методий”, финансиран по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ 
от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за  
развитие  на  селските  райони  за  периода  2014-2020  г.  (ПРСР),  съфинансирана  от 
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)“. 

Обект на обществената поръчка е предоставяне на услуги по смисъла на чл. 3,  

ал. 1, т. 3 от ЗОП, CPV-код от Общия терминологичен речник: 79400000 „Стопански   

услуги по управление и стопанска дейност свързаните с тях услуги“. 
 
 

Цел: 
Специфичните цели на обществената поръчка са: 

1. Постигане на успешна реализация и изпълнение на дейностите по проекта, 

чрез предоставяне на консултантски услуги по управление и отчитане на проекта когато 

са одобрени; 

2. Ефективност и целесъобразност на вложените ресурси при изпълнение на 

одобрения проект; 

3. Постигане на устойчивост на проекта. 

 
2. Място на изпълнение на поръчката – услугите, предмет на настоящата 

обществена поръчка ще се извършват на територията на община Костенец. 

 
3.  Срок за изпълнение:  Срокът за  изпълнение  на  дейностите  предмет  на  

договора започва от датата на получаване на писмено известие от страна на Възложителя 

за започване на изпълнението по договора до окончателното отчитане и приключване на 

проекта, в срок до 01.12.2020 г. или до приключване изпълнението на ДБФП                   

№ 23/07/2/0/00471 от 01.12.2017 г.: "Подобряване на материалната база на ОУ „Св. 

Св. Кирил и Методий”. 

 
4.  Стойност на поръчката – Общата прогнозна стойност на настоящата 

обществена поръчка е в размер до 10 482.11 лв. (десет хиляди четиристотин 

осемдесет и два лева и единадесет стотинки) без ДДС. 
 

Забележка:   Няма   да   се   оценяват   оферти,   в   които   участникът   предлага   

цена   за изпълнение на поръчката по-голяма от посочената прогнозна стойност. 

В  случай  че  участник  предложи  по-висока  от  посочената  по-горе  стойност  –  

той  ще бъде   предложен   за   отстраняване   от   обществената   поръчка,   тъй   като   

не   отговаря   на предварително обявените условия на поръчката. 

 
5. Финансиране и начин на плащане: 
Финансовите средства по настоящата обществена поръчка са осигурени по ДБФП 

№ 23/07/2/0/00471 от 01.12.2017 г.: "Подобряване на материалната база на ОУ „Св. 
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Св. Кирил и Методий”, финансиран по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ 

от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за  

развитие  на  селските  райони  за  периода  2014 -2020  г.  (ПРСР), съфинансирана  от 

Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). 
Условията и начинът на плащане са уредени и посочени в проекта на договор към 

настоящата обществена поръчка. 
 

IV. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ / ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

НА ПОРЪЧКАТА 

 
Управление, изпълнение и отчитане на проект: 

 
 

 Цел на обществената поръчка е Община Костенец да избере изпълнител за 

предоставяне на консултантски услуги за оказване на външна техническа помощ по 

управление на проект във връзка с изпълнението на договор 23/07/2/0/00471/01.12.2017 г., 

който се финансира по ПРСР 2014-2020 г. Услугата включва оказване на техническа 

помощ във връзка с изпълнение на проекта, в това число и услуги, извършени от 

инженери, икономисти, юристи и други специалисти, които са пряко свързани с 

изпълнението на проекта. Основна цел на дейността е да бъде осъществена консултантска 

подкрепа от експерти с опит по управление и отчитане на инвестиционни проекти, която 

да подкрепя община Костенец при организацията и управлението на проекта, като 

крайният общ резултат от дейностите по управление съставляват успешно завършен и 

отчетен проект по ПРСР от страна на община Костенец. 

 

При изпълнение на предмета на поръчката, Изпълнителят ще:  

 

 извършва анализ на актуалната към момента нормативна база, свързана с 

процедурата по възлагане на обществени поръчки, както и с нормативните условия за 

реализирането и отчитането на проекта;  

 изготвя документации, включващи и решения и обявления за обществените 

поръчки (или поканите – при процедура по чл. 18, ал. 1, т. 8 и 13 от ЗОП), свързани с 

възлагане на дейностите по проекта и на техническите спецификации към тях;  

 оказва съдействие на Възложителя, относно подготовката на необходимата 

кореспонденция, свързана с изпълнение на конкретния договор към ДФЗ/РА; подготвя 

документи във връзка с докладване на изпълнението на проекта, включително:  

• оказва съдействие на Възложителя при подготовка на необходимата документация за 

управление и отчитане на изпълнението на проекта, която се изисква от ДФЗ/РА;  

• съдейства при подготовката и окомплектоването на необходимите документи за 

сключване на Анекс към Договора за безвъзмездна финансова помощ (при възникнала 

необходимост);  

 осъществява координация на документооборота при изпълнението на 

предвидените дейности в рамките на проекта, включително:  

• съдейства при осъществяване на документални проверки, включително проверки на 

фактури и други документи, представени от Изпълнителите по договорите за 

осъществяване на предвидените по проекта дейности;  

• координира и подпомага документалния обмен на информация между община 
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Костенец, ДФЗ/РА и Изпълнителите на дейностите по проекта.  

 съдейства на Възложителя при провеждане на проверки на място от страна на 

финансиращата и одитиращи институции; 

  съдейства на Възложителя при отчитане на проекта пред ДФЗ/РА на всеки етап от 

неговото реализиране;  

 извършва подготовка и окомплектоване на заявки за авансови, междинни и 

окончателно плащания, включително: 

• изготвя заявления за съответните плащания по проекта и всички необходими 

документи, изисквани от ДФЗ/РА относно подаване на заявки за плащане; 

• контролира и координира окомплектоването на всички необходими документи, 

приложими към заявките за плащане; 

• извършва проверка за съответствието на документацията към заявките за плащане с 

изискванията на финансиращата институция. 

 осъществява необходимия контрол и преглед на изпълнението на предвидените 

дейности в рамките на проекта, включително: 

• контрол по изпълнението на предвидените дейности по проекта в съответствие с 

Договора за безвъзмездна финансова помощ и указанията на Управляващия орган; 

• осъществява контрол и преглед на документацията при изпълнението на всеки етап 

от предвидените СМР; 

 предоставяне на юридически консултации по време на реализацията на проекта; 

 окончателно отчитане на дейностите по проекта след извършване на цялата 

инвестиция по проекта. 
 

 

МИНИМАЛНО СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ПОРЪЧКАТА: 
 

Предложението  за  изпълнение  на  поръчката  следва  да  е  изготвено  в  

съответствие  с техническите спецификации и изискванията на възложителя и да 

съдържа минимум следните елементи: 

Разпределение на ресурсите и организация на екипа при изпълнение на 

дейностите в обхвата на поръчката: 
В техническото предложение участниците следва да представят разпределението  

на ресурсите  за  изпълнение  на  поръчката;  мерките  за  осигуряване  на  качеството;  
методите  за съгласуване   на   дейностите   и   други   организационни   аспекти,   които   
са   необходими   за качественото и срочно изпълнение на възложената поръчка. 

 

Участниците  следва  да  предложат  организация  на  екипа  за  изпълнение  на  

поръчката, която считат за най-подходяща, в съответствие с обхвата на поръчката и 

заложените цели и резултати. Участниците следва да представят начина на изпълнение 

на поръчката за всяка от дейностите, включени в обхвата на поръчката (Техническата 

спецификация) и разпределение на дейностите и отговорностите на експертите. 
 

 
НЕПОДХОДЯЩА ОФЕРТА. ОСНОВАНИЕ ЗА 

ОТСТРАНЯВАНЕ: 

Възложителят   счита   за   "Неподходяща   оферта"   такава,   която   не   

отговаря   на техническите спецификации и на изискванията за изпълнение на поръчката 

или е подадена от участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или 
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за когото е налице някое от    посочените    от    Възложителя    в    настоящите    

указания/документация    основания    за отстраняване. Ако се констатира, че дадена 

оферта попада в обхвата на посочената дефиниция за „неподходяща оферта“, същата се 

отстранява от участие в обществената поръчка. 
 

Преди   да   премине   към   оценка   на   предложенията   на   участниците   

комисията проверява, дали същите отговарят на техническите спецификации и на 

изискванията на възложителя  и  дали  обезпечават  качественото  изпълнение  на  

поръчката,  отчитайки спецификите   ѝ.   Проверяват   се   представените   от   

участниците   разпределение   на ресурсите и организация на екипа при 

изпълнение на дейностите в обхвата на поръчката и  графика  за  изпълнение  на  

дейностите.  На  този  етап  от   участие  се  отстраняват офертите на участниците, 

които не отговарят на изискванията на възложителя, видно от представената 

техническа оферта и/или са представили „неподходяща оферта“ и/или се установи   

несъответствие   и/или   разминаване   и/или   противоречие   между   отделните 

елементи на техническото предложение.  
 

V. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА УЧАСТНИЦИТЕ 

 
1. Общи условия 
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с 

критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, 
включени в него, с изключение   на   съответна   регистрация,   представяне   на   
сертификат   или   друго   условие, необходимо   за   изпълнение   на   поръчката,   
съгласно   изискванията   на   нормативен   или административен акт и съобразно 
разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в 
договора  за създаване на обединението. 

В  случай  че  участникът  предвижда  участието  на  подизпълнители  при  

изпълнение  на поръчката или ще ползва ресурсите на трети лица: 

-  Подизпълнителите  трябва  да  отговарят  на  критериите  за  подбор  съобразно  

вида  и дела от поръчката, които ще изпълняват и за тях да не са налице основанията за 

отстраняване от обществената поръчка. 

- 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 обществената поръчка. 

 
2. Правоспособност за упражняване на професионална дейност: 

Възложителят не поставя изисквания за годност/правоспособност. 
 

 

3. Икономическо и финансово състояние: 

Възложителят не поставя изисквания за Икономическо и финансово състояние. 
 

 

4.   Изисквания   относно   техническите   възможности   и/или   

квалификация   за изпълнение на обществената поръчка: 

4.1. Изисква се участникът в процедурата да е изпълнил минимум следните 

дейности: през последните 3 (три) години, към датата, определена като краен срок за 
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подаване на оферти, да е изпълнил успешно минимум 2 (две) дейности с предмет, 

идентичен или сходен с този на поръчката.  

Под  „дейност  с предмет,  идентичен  или  сходен  с  този на  поръчката”  се  има  

предвид услуга по управление и/или изпълнение и/или отчитане на проект/и. 

 
 За    удостверяване на това обстоятелство    участникът   попълва   Списък   

на услугите, идентични или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през 

последните 3 
/три/ години, считано от датата на подаване на офертата – Образец № 10, в който 
се 
посочват на стойностите, датите и получателите. 

 
 За доказване на това   обстоятелство  при  сключване  на  договора  за  

обществена поръчка  избраният  за  изпълнител  трябва  да  представи  

доказателство  за  извършените услуги,  които  е  описал  на  етап  участие  в  

обществената  поръчка  в  Списък  на  услугите, идентични  или  сходни  с  

предмета  на  поръчката,  изпълнени  през  последните  3  /три/ години, считано 

от датата на подаване на офертата – Образец № 10. 

 
4.2. Участникът следва да разполага с екип от експерти за изпълнение на 

поръчката със следната професионална компетентност и опит:  

4.2.1. Експерт управление – висше образование, минимум магистър или 

еквивалентна образователна степен в област „Социални, стопански и правни науки“, 

съгласно Постановление № 125 на МС от 24.06.2002 г. за утвърждаване Класификатор 

на областите на висше образование и професионалните направления (ПМС 125/2002) 

или еквивалентна квалификация (за чуждестранни лица). Общ професионален опит: 

минимум 4 години общ професионален опит. Специфичен опит: минимум 3 години опит 

в управление на проекти; участие в изпълнението на минимум два проекта, включващи 

дейности по управление на инвестиционни проекти за изграждане на инфраструктура, 

изпълнявани по правила, приложими за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ. 
4.2.2.  Юрист – висше образование, магистър или еквивалентна в професионално 

направление „Право“, съгласно ПМС 125/2002 или еквивалентна квалификация (за 

чуждестранни лица ) и удостоверение за юридическа правоспособност или еквивалентен 

документ (за чуждестранни експерти). Общ професионален опит: минимум 4 години 

общ професионален опит. Специфичен опит: участие в изпълнението на минимум два 

проекта, включващи дейности по управление на инвестиционни проекти за изграждане 

на инфраструктура, изпълнявани по правила, приложими за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ. 
4.2.3.  Строителен инженер – с висше образование, магистър или еквивалентна 

образователна степен в професионално направление „Архитектура, строителство и 

геодезия“, съгласно ПМС 125/2002 или еквивалентна квалификация (за чуждестранни 

лица); Общ професионален опит: минимум 4 години общ професионален опит. 

Специфичен опит: участие в изпълнението на минимум два проекта, включващи 

дейности по управление на инвестиционни проекти за изграждане на инфраструктура, 

изпълнявани по правила, приложими за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ. 
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Едно физическо лице може да изпълнява функциите само на един експерт! 

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

По  своя преценка   участник   може   да   предложи   и   допълнителни   експерти,   

чиято   функция   е подпомагането на ключовите при осъществяването на дейностите от 

предмет на поръчката. 
Участникът,   който   бъде   определен   за   изпълнител   на   настоящата   

обществена поръчка, няма право да сменя лицата, посочени в офертата му като 
ключови експерти, без предварително писмено съгласие на Възложителя. 

 
 За удостоверяване на това обстоятелство участникът попълва Списък на 

служителите/експертите, които участникът ще използва за изпълнение на 

обществената поръчка – Образец № 5, в който е посочена професионална 

компетентност на лицата /квалификацията и опита им/, сходен на дейностите от 

настоящата обществена поръчка – идентификация на дипломите за придобито 

образование и степен и описание на професионалния им опит. 

 
 За доказване на това  обстоятелство  при  сключване  на  договора  за  

обществена поръчка  избраният  за  изпълнител  трябва  да  представи  списък  на  

персонала,  който  ще изпълнява поръчката, в който е посочена професионалната 

компетентост на лицата, които е  посочил  за  изпълнение  на  поръчката  на  етапа  

на  участие  в  обществената  поръчка  в Списък на  служителите/експертите,  

които  участникът  ще  използва  за  изпълнение на обществената поръчка – 

Образец № 5. 

 
Ако  участник  ще  използва  подизпълнители,  то  те  трябва  да  отговарят  на  

съответните критерии  за  подбор  съобразно  вида  и  дела  на  поръчката,  който  ще  

изпълняват,  и  за  тях  не следва  да  са  налице  основания  за  отстраняване.  В  случай,  

че  при  изпълнение  на  поръчката участникът   ще   ползва  подизпълнители,   

посочените   критерии   за  подбор   се   прилагат   за подизпълнителите, съобразно вида 

и дела от поръчката, които те ще изпълняват. 

 На основание чл. 66, ал. 5 от ЗОП, в случай, че участникът ще ползва капацитета 

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

представи в офертата документи за поетите от третите лица задължения.  

  

 Участник,  който  участва  самостоятелно,  но  ще  ползва  капацитета  на  едно  

или  повече трети лица, по отношение на критериите за подбор, посочва това 

обстоятелство в Заявлението за   участие.   Третите   лица   трябва   да   отговарят   на   

съответните   критерии   за   подбор,   за доказването  на  които  участникът  се  

позовава  на  техния  капацитет  и  за  тях  не  следва  да  са налице основанията за 

отстраняване. 

 

В   случай, че при изпълнението на обществената поръчка участникът ще   използва 

подизпълнител, след сключване на договора с него и най-късно преди започване на 

изпълнението му, изпълнителят уведомява възложителя за името, данните за контакт и 

представителите на подизпълнителите, посочени в офертата. Изпълнителят уведомява 
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възложителя за всякакви промени в предоставената информация в хода на 

изпълнението на поръчката. 

 

VI. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА, НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ И 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЯХ 

 
Офертата  се  подава  запечатана  в  непрозрачна  опаковка,  в  рамките  на  

определения  в обявата краен срок, като върху опаковката се изписва: 

 

 

ДО 
ОБЩИНА 
КОСТЕНЕЦ 
ГР.КОСТЕНЕЦ, 

УЛ. „ИВАН ВАЗОВ“ № 2 

 

                                                                                                    ОФЕРТА 

за участие в процедура за възлагане на обществена 

поръчка с предмет: 

„Консултантски услуги по управление на проект: „"Подобряване на 

материалната база на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” 

наименование на участника ...................................................., 

включително участниците в обединението 

(когато е приложимо), 

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

 

 

Върху опаковката не се поставят никакви други обозначения. 

При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредния номер, датата и 

часа на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на 

приносителя се издава документ. 

Възложителят  не  приема  за  участие  в  обществената  поръчка  и  връща  

незабавно  на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок 

за получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост. Не се 

приемат и оферти, върху които  не  са  посочени  наименованието  на  поръчката,  на  

участника,  вкл.  и  на  участниците  в обединението  (ако  е  приложимо).  Когато  към  

момента  на  изтичане  на  крайния  срок  за получаване  на  оферти  пред  мястото,  

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

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

лица. Офертите на лицата от списъка се завеждат в регистър. В тези случаи не се 

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

Възложителят ще удължи срока за получаване на оферти с най-малко три дни, 

когато в първоначално определения срок са получени по-малко от три оферти. 

Получените оферти се предават на председателя на комисията за разглеждане и 

оценка, за което  се  съставя  протокол  с  данните  по  входящия  регистър.  Протоколът  

се  подписва  от предаващото лице и от председателя на комисията. 
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Срокът  на  валидност  на  офертите  е  не  по-малко  от  3  месеца  от  крайния  

срок за подаване на оферти, определен в обявата. Оферти с по-кратък срок на валидност 

подлежат на отстраняване. 

Представените  образци  в  документацията  за  участие  и  условията  описани  в  

тях  са задължителни  за  участниците.  Предложенията   на  участниците  трябва  да  

бъдат  напълно съобразени с тези образци. 

 
Участниците трябва да представят: 
12.  Опис на представените документи по чл. 47, ал. 3 от ППЗОП; 
13.  Заявление за участие – съгласно приложен образец (Образец № 1) с приложен 

Информационен лист с точни данни за дружеството – участник; 

14.  Оригинал на пълномощно или копие от нотариално заверено пълномощно на 

лицето, упълномощено  да  представлява  участника  в  обществената  поръчка,  когато  

участникът не  се представлява от лицата, посочени със съответните правомощия в 

документа за регистрация; 

15. При участници обединения – копие на договора за обединение, а когато в 

договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и 

документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващия; 

16.  Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП – Образец № 2. Декларацията се 

попълва и подписва от лицата, които представляват участника; 

17.  Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП – Образец № 3. Декларацията се 

попълва и подписва от лицето, което може самостоятелно да го представлява; 

18. Списък на услугите, идентични или сходни с предмета на поръчката, 

изпълнени през последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата – 

(Образец № 4); 
19.  Списък на служителите/експертите, които участникът ще използва за 

изпълнение на обществената поръчка (Образец № 5); 

20.  Техническо предложение за изпълнение на поръчката, попълнено по 

образец (Образец № 6) – оригинал; 

21.  Декларация за приемане клаузите на договора – (Образец № 6.1.); 

22.  Декларация за срока на валидност на офертите – (Образец № 6.2.); 

23.  Декларация,  че  при  изготвяне  на  офертата  са  спазени  задълженията,  

свързани  с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и 

условията на труд – (Образец № 6.3.); 
24.  Ценово предложение, попълнено по образец (Образец № 7) – оригинал. 

Образците  към  офертата  се  подписват  от  лица,  които  имат  право  да  

представляват участника и могат да удостоверят пред възложителя представителните си 

функции. 

Копията на документите трябва да бъдат заверени от законния представител на 

участника с гриф „Вярно с оригинала“, собственоръчно положен подпис и печат. 

В случай, че предложена от участник цена е с повече от 20 на сто по-благоприятно 

от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за 

оценка, ще  трябва  писмено  да  докаже  как  е  постигнал  тази  цена,  по  смисъла  на  

чл.  72  от  ЗОП,  с подробна писмена обосновка за начина на нейното образуване. 

Комисията изисква подробна писмена обосновка за начина на образуване на 

предложението, която се представя в 5-дневен срок от получаване на искането; 
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25. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен 

режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици – (Образец № 

8). 

 
ВАЖНО: Участниците са длъжни да представят съдържанието на 

запечатаната непрозрачна опаковка както на хартиен носител, така и сканирана 

на електронен носител (компакт диск), който също поставят в опаковката заедно с 

хартиеното съдържание. При несъответствие в съдържанието им, с предимство се 

ползва хартиения вариант. 

 
 

VII. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

 
На основание чл. 70,  ал. 1 от ЗОП, обществената поръчка  ще се  възлага въз 

основа на икономически най-изгодната оферта. Оценяването и класирането на 

офертите се извършва по критерия за възлагане „оптимално съотношение  

качество/цена”,  по  смисъла  на  чл.  70, ал. 2, т. 3 от ЗОП. 

Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получената 

от всяка оферта „Комплексна оценка“ (КО). Комплексната оценка представлява    

сума от индивидуалните оценки по определените предварително от възложителя   

показатели, отразяващи оптималното съотношение качество/цена, както следва: 
 

 

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

 
Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получената от 

всяка оферта „Комплексна оценка“ (КО). Комплексната оценка  представлява сума    

от индивидуалните оценки по определените предварително от възложителя   

показатели, отразяващи оптималното съотношение качество/цена, както следва: 
     

Показател – П                                                 
Максимално 

възможен брой 
точки 

1. Предлагана цена – Пц                                                                                       50 

2. Техническо предложение за изпълнение на поръчката – Тп                        50 
 

Комплексна оценка (КО) = Пц+ Тп. 

На  първо  място  се  класира  участникът,  събрал  най-много  точки.  

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

 
Указанията за определяне на оценката по всеки показател 

 
А. Предлагана цена – Пц 

 

Показател „Предлагана цена“ е с максимален брой точки 50. Максималният брой 

точки по   този   показател   получава   офертата   с   предлагана   най-ниска   обща   

цена.   Точките   на останалите  участници  се  определят  в  съотношение  към  най-

ниската  предложена  цена  по следната формула: 
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Където: 
Пц

min 
е минималната обща предложена цена; 

Пц
i  

е общата цена предложена от оценявания участник; 
 

 
 

Б. Техническо предложение за изпълнение на поръчката – Тп 
С предложената методика се оценява разпределение на ресурсите и организация на 
екипа 

на всяка оферта в съответствие с предмета на обществената поръчка и се дава 

възможност да бъдат сравнени и оценени обективно техническите предложения на 

кандидатите. 

Оценката на техническото предложение се извършва по точковата система на 

оценяване по скалата, посочена по-долу.  То трябва задължително да e съобразено с 

Техническите спецификации. 
 

В  Техническо  предложение  за  изпълнение  на  поръчката  ще  бъде  оценяван  

качествен критерий - Разпределение на ресурсите и организация на екипа при 

изпълнение на дейностите в обхвата на поръчката: 

 
Разпределение на ресурсите и организация на екипа при изпълнение на 

дейностите в обхвата на поръчката: 
В  техническото  предложение  участниците  следва  да  представят  
разпределението  на 

ресурсите  за  изпълнение  на  поръчката;  мерките  за  осигуряване  на  качеството;  

методите  за съгласуване   на   дейностите   и   други   организационни   аспекти,   

които   са   необходими   за качественото и срочно изпълнение на възложената 

поръчка. 
 

Участниците  следва  да  предложат  организация  на  екипа  за  изпълнение  на  

поръчката, която считат за най-подходяща, в съответствие с обхвата на поръчката и 

заложените цели и резултати. Участниците следва да представят начина на 

изпълнение на поръчката за всяка от дейностите, включени в обхвата на поръчката 

(Техническата спецификация) и разпределение на дейностите и отговорностите на 

експертите. 

Този показател получава максимум 50 т. по скалата за оценка, посочена по-

долу. Офертите  на  участниците,  които  отговарят  на  изисквания  на  

възложителя  се подлагат на анализ и се оценяват по следните показатели: 

 

Показател „Разпределение на ресурсите и организация на екипа при 

изпълнение на дейностите в обхвата на поръчката“ 

 

Брой 
точки  

Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката осигурява 

изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в 

Техническата спецификация, а именно:  
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- Участникът е предложил организация на работата на екипа от експерти, посочил 

е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, методите за 

осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на 

дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качественото 

и срочно изпълнение на възложената поръчка.  
- Участникът е представил описание на начина на изпълнение на поръчката.  

 

 

30 т. 

Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката осигурява 

изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в 

Техническата спецификация, а именно:  

- Участникът е предложил организация на работата на екипа от експерти, посочил 

е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, методите за 
осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на 
дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качественото 
и срочно изпълнение на възложената поръчка.  
- Участникът е представил описание на начина на изпълнение на поръчката.  

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя, 

посочени в Техническата спецификация при условие, че е налично едно от 

следните обстоятелства:  

1. За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво ще 

изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на настоящата методика под 

„задача“ се разбира обособена част от дефинирана дейност, която може да 

бъде самостоятелно възлагана на отделен експерт и чието изпълнение може да 

се проследи еднозначно, т.е. има дефинирани начало и край и измерими 

резултати);  

2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение 
(информация, документи, срещи с Възложителя, срещи със заинтересовани 
страни и др.) и задълженията на отговорния/те за изпълнението ѝ експерти;  

 

 

 
 
40 т. 

 

Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката осигурява 

изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в 

Техническата спецификация, а именно:  

- Участникът е предложил организация на работата на екипа от експерти, посочил 

е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, методите за 

осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на 

дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качественото 

и срочно изпълнение на възложената поръчка.  

- Участникът е представил описание на начина на изпълнение на поръчката.  
Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя, 

посочени в Техническата спецификация при условие, че са налични две от 

следните обстоятелства:  

1. За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво ще 

изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на настоящата методика под 

„задача“ се разбира обособена част от дефинирана дейност, която може да 

бъде самостоятелно възлагана на отделен експерт и чието изпълнение може да 

се проследи еднозначно, т.е. има дефинирани начало и край и измерими 

 
 
50 т. 
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резултати);  

2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение 
(информация, документи, срещи с Възложителя, срещи със заинтересовани 
страни и др.) и задълженията на отговорния/те за изпълнението ѝ експерти;  
 

 
Предложения относно разпределението на задачите и отговорностите между 

предлаганите експерти, които не отговарят на техническото задание и минималните 

изисквания към съдържанието на този показател или ако липсва тази съставна част 

от техническото предложение или ако има несъответствие и/или разминаване между 

отделните елементи на техническото предложение, следва да бъдат предложени за 

отстраняване. 
За целите на настоящата методика, използваните в този раздел определения следва 

да се тълкуват, както следва: 

"Неподходяща оферта" е оферта, която не отговаря на техническите 

спецификации и на изискванията за изпълнение на поръчката или е подадена от 

участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или за когото е налице 

някое от посочените от възложителя основания за отстраняване. Ако  се  констатира,  че  

дадена  оферта  попада  в  обхвата  на посочената   дефиниция   за   „неподходяща   

оферта“   същата   се   отстранява   от   участие   в обществената поръчка. 
 

 
VIII. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

 
Разглеждането  и  оценката  на  офертите  ще  се  извърши  от  назначена  от  

възложителя комисия  на  датата  и  часа,  посочени  в  обявата  за  събиране  на  

оферти  за  обществената поръчка в сградата на Община Костенец. Отварянето на 

офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в обществената 

поръчка или техни упълномощени представители. Възложителят  със  заповед  определя  

състав  на  Комисия  от  нечетен  брой  лица,  които  да разгледат  и  оценят  получените  

оферти.  Комисията  отваря  офертите  по  реда  на  тяхното постъпване и обявява 

ценовите предложения. Комисията съставя протокол за разглеждането и оценката   на   

офертите   и   за   класирането   на   участниците.   Протоколът   се   представя   на 

възложителя за утвърждаване, след което в един и същи ден се изпраща на участниците 

и се публикува в профила на купувача. 

 

IX. ОТСТРАНЯВАНЕ НА УЧАСТНИЦИ 

 
Отстранява се участник: 
а)  който  не  е  представил  някой  от  изискуемите  документите,  посочени  в  

настоящата документация; 

б) който е представил оферта, която не отговаря на условията на възложителя, 

както и на посочените в настоящия документ указания. 

 

X. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 

 
С класирания на първо място участник, Възложителят сключва писмен договор в 

30-дневен срок от датата за определяне на изпълнител. 
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При сключване на договора участникът е длъжен да представи: 

Валиден документ, издаден от компетентен орган за липсата на обстоятелства по 

чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 3 от ЗОП  – оригинал или заверено от участника копие – съгласно 

изискването на чл. 58, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗОП. 

За чуждестранни лица приложение намират чл. 58, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 от ЗОП, 

относно изискуемите съгласно предходното изречение документи. 

Ако   след   покана   за   сключване   на   договор,   определеният   за   изпълнител   

откаже сключването  на  договора,  Възложителят  може  да  сключи  договор  със  

следващия  класиран участник. 

За  отказ  се  приема  постъпил  писмен  отказ  от  участника  или  неявяването  в  

срока, определен от възложителя, без обективни причини за това. 

 

XI. ДРУГИ УСЛОВИЯ 

 

При противоречие в записите на отделните документи от документацията валидни 

са записите в документа с по-висок приоритет, като приоритетите на документите са в 

следната последователност: 

1. Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП; 

2. Технически спецификации; 

3. Указания към участниците за подготовка на офертата; 

4. Проект на договор за изпълнение на поръчката; 

5. Образци за участие в обществената поръчка. 

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

 

ВАЖНО!!! 

За  всички  неуредени  въпроси   в  настоящата  документация  за  участие  

ще  се прилагат  разпоредбите  на  ЗОП,  ППЗОП  и  другите  действащи  

нормативни  актове, свързани с предмета на обществената поръчка. 

При  наличие  на  условия  и/или  указания,  в  настоящата  документация,  

които противоречат на действащите разпоредби на ЗОП и ППЗОП, се прилагат 

разпоредбите на Закона и Правилника за прилагането му. 

При наличие на разлики и/или допълнения между обявата или 

документацията за валидно се счита посоченото в обявата за обществената 

поръчка. 

 


