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РАЗДЕЛ  ІV  

 

УКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМИ ЗА ПОДГОТОВКАТА НА ОФЕРТИТЕ  

за обществена поръчка с предмет: 
 

„Строителен надзор, КБЗ, изготвяне на технически паспорт и окончателен доклад на 

обект: „Реконструкция на уличен водопровод и реконструкция и рехабилитация на 

уличното платно, тротоари и бордюри на улица "Езерище", с. Костенец“ 

 

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ 

 

1. Предмет на поръчката:  

„Строителен надзор, КБЗ, изготвяне на технически паспорт и окончателен доклад на 

обект: „Реконструкция на уличен водопровод и реконструкция и рехабилитация на 

уличното платно, тротоари и бордюри на улица "Езерище", с. Костенец“ 

 

2. Обект на поръчката: 
Обект на настоящата обществена поръчка е „услуга” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от 

ЗОП. 

 
Кодове по общия терминологичен речник (CPV): 7152100 – строителен надзор по 

време на строителството 

 

3. Възложител: 
Възложител на настоящата процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка, 

възлагана по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) е Кметът на Община Костенец, 

чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП. 

 

4. Вид процедура. Правно основание за провеждане на процедурата  
Публчно състезание по смисъла на чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП. 
Изборът на вида процедура е на основание чл. 18, ал. 2 от ЗОП. За нерегламентираните в 

настоящите указания и документацията за участие условия по провеждането на процедурата, се 

прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и подзаконовите актове по 

прилагането му, както и приложимите национални и международни нормативни актове, 
съобразно с предмета на поръчката. 

 

5. Обособени позиции. 
5.1. Настоящата обществена поръчка не е разделена на обособени позиции. 

 

5.2. Мотиви за неразделянето: 

Разделянето на дейността в отделни обособени позиции би довело до значителни 

затруднения в изпълнението и лошо качество. Организацията на работния процес, 

технологичната последователност и качественото изпълнение, обуславят необходимостта 

дейностите да се извършат от един изпълнител, като координирането на различни изпълнители 

би могло сериозно да застраши навременното и качествено изпълнение на поръчката. Това се 

обуславя от факта, че всички дейности, които следва да се реализират в рамките на изпълнение 

на договора, са от такова естество и са взаимосвързани по начин и в степен, които при разделяне 

на позиции биха довели до съществени затруднения за постигане на желания краен резултат. С 

оглед специфичния характер на целите, които се преследват с предмета на поръчката, може да се 

направи обосновано предположение, че при разделяне на обособени позиции има опасност 
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изпълнението на поръчката прекомерно да се затрудни технически, поради необходимостта от 

сложна координация между отделни изпълнители, и между всеки от тях и възложителя. Обектът, 

върху който ще се упражнява строителния надзор, е един и неделим. Услугата е също единна и 

неделима. 
 

6. Кратко описание на дейностите в обхвата на поръчката  

Консултантът упражнява строителния надзор върху строежите чрез екип от 

правоспособни физически лица с доказан професионален опит и технически компетентности, 

необходими за упражняване на строителен надзор. Екипът трябва да отговаря на изискванията на 
чл. 166, ал. 2 от ЗУТ. 

Изпълнителят следва изискванията на чл. 168 от ЗУТ, като следи за спазване на 

изискванията за здравословно и безопасни условия за труд в строителството; подписва всички 
актове и протоколи по време на строителството, необходими за оценка на строежите, относно 

изискванията за безопасност и за законосъобразно изпълнение, съгласно наредба на министъра 

на регионалното развитие и благоустройството, за актове и протоколите, съставени по време на 
строителството; изготвя окончателен доклад до възложителя, след приключване на строително - 

монтажните работи.  
 

7. Възможност за представяне на варианти в офертите  
Не се допускат варианти в офертите. 

 

8. Място на изпълнение на поръчката 

Мястото на изпълнение е територията на Община Костенец, Република България. Някои 

от дейностите може да се извършват в офиса и/или друго място на Изпълнителя и/или трети 

лица, ако това е целесъобразно или се налага от спецификата на изпълнение на съответния вид 
дейност. 

 
9. Срок за изпълнение на поръчката. 

Срокът за цялостно изпълнение на договора започва да тече от влизане в сила на 

договора и приключва с въвеждането в експлоатация въз основа на издадено Разрешение за 
ползване за обекта. 

Срокът за упражняване на строителния надзор се определя в зависимост от срока за 

извършване на строително монтажните работи на обекта. Максималният срок за изпълнение на 
строително монтажните работи на обекта е планиран като 150 (сто и петдесет) календарни дни, 

но не по-късно от подписване на АКТ № 15 за приемане на строителството. 

Срокът за изпълнение започва да тече от датата на подписване на Протокол за откриване 
на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (Приложение №2а 

към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по 

време на строителството) и приключва с  подписване на констативен протокол за одобрение на 

окончателния доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, след като е съставен Констативен акт за 
установяване годността за приемане на строежа (Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от 

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

Срокът за изготвяне на технически паспорт е по предложение на участника, но не повече 
от 14 (четиринадесет) календарни дни след подписването на Констативен акт за установяване 

годността за приемане на строежа (Акт обр. 15). 

Срокът за изготвяне на окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, за обекта е до 14 
календарни дни след подписването на Констативен акт за установяване годността за приемане на 

строежа (Акт обр. 15). 

Възложителят определя срок за упражняване на строителен надзор не по-малко от 

150 календарни дни, но не по-рано от подписване на Актп№ 15 за приемане на 

строителството, а за изготвяне на технически паспорт и окончателен доклад – не повече 

от 14 календарни дни. При изготвяне на своите предложения участниците следва 

задължително да се съобразяват с така посочените минимални и максимални срокове за 
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изпълнение на поръчката, като те следва да са в календарни дни в цяло число. Участник, 

надвишил или скъсил минимално и максимално определените срокове, или последните са 

предложени не в календарни дни или не в цяло число, ще бъде отстранен. 

 

10. Прогнозна стойност: 

10.1. Общата прогнозна стойност на поръчката се определя в лева без ДДС и е                 

77 384,00 лв. без ДДС (седемдесет и седем хиляди триста осемдесет и четири) лева без ДДС.  
 

Стойността на поръчката се оферира от участниците в български лева със закръгляне 

до втория знак от десетичната запетая, без включен данък добавена стойност /ДДС/ в 
ценовите им предложения, като включват пълния обем подлежащи на изпълнение дейности. 

Стойностите не могат да са по-малки от 0,01 лв.  

Предложената от участниците цена за изпълнение на настоящата поръчка трябва да е 

съобразени с финансовивя ресурс (прогнозна стойност). При установяване на оферта, 
надхвърляща обявената обща прогнозна стойност, офертата на участника ще бъде 

отстранена от участие в процедурата. При цена в размер на 0,00 лв. не се счита за направено 

ценово предложение, което води до неразглеждане (отстраняване) и съответно некласиране на 
офертата на участника. При несъответствие между предложената обща цена без ДДС и 

предложената обща цена с ДДС участникът ще бъде отстранен. При предложена обща цена, 

закръглена след втория знак от десетичната запетая, участникът ще бъде отстранен. При 
представяне на информация или елемент в офертата на участника извън плика с надпис 

„Предлагани ценови параметри“, участникът ще бъде отстранен. При различие в изписването 

между предложената обща цена с число и обща цена с думи ще се взема предвид цената, 

изписана с думи. 
10.2. Участниците задължително изготвят ценовото си предложение при съобразяване с 

максималните прогнозни стойности, определени по-горе от Възложителя, като цяло и съответно 

по отделните видове дейности. 
10.3. При изготвяне на ценовото предложение, участниците задължително следва да 

включат пълния обем дейности по техническата спецификация. 

10.4. Ценовото предложение на участниците не може да надхвърля, както горепосочената 

максимална обща стойност като цяло, така и пределните стойности по отделните дейности от 
предмета на поръчката. 

 

11. Финансиране на обществената поръчка. 
Финансирането на обществената поръчка ще бъде осигурено съгласно постановление 

№315 от 19.12.2018 г. на Министерски съвет. Договора ще бъде сключен под условие по 

смисъла на чл. 114 от ЗОП (договор с отложено изпълнение). 
Схема на плащане: съгласно проекта на договор. 

 

12. Начин на плащане 

Всички разплащания по договора за изпълнение на обществената поръчка, се извършват в 

български лева по банков път, в съответствие и по реда посочени в проекта на договор. 

 

13. Разходи за подготовка на офертите и участие в процедурата. 

Разходите на участника, свързани с окомплектоването на офертата и предложението за 

участие в процедурата, както и заплатените такси за изготвяне на документацията са за негова 
сметка. Участникът не може да има претенции за направените от него разходи, включително и 

при некласиране. 

 
14. Възложителят осигурява пълен и пряк достъп до документацията за участие, 

публикувайки я на своя профил на купувача на интернет адрес:  

http://www.kostenetz.com/?q=en/content/ps-stroitelen-nadzor-obekt-ezerishte  

откъдето тя е достъпна безплатно и неограничено в електронен вид.  

http://www.kostenetz.com/?q=en/content/ps-stroitelen-nadzor-obekt-ezerishte
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15. Разяснения по документацията за участие: 

Всяко заинтересовано лице може да поиска писмено от възложителя разяснения по 

условията на обществената поръчка до 5 дни преди срока за получаване на офертите. 

 Възложителят предоставя, чрез публикуване в профила на купувача, разясненията в 3 
дневен срок от получаване на искането. В дадените разяснения не се посочва лицето направило 

запитването. 

  Възложителят не предоставя разяснения, ако искането е постъпило след срока. 
 

16. Срок на валидност на офертите: 

16.1. Срокът на валидност на офертите трябва да бъде не по-малък от 8 (осем) месеца, 
считано от датата, посочена за краен срок за получаване на оферти, съгласно Обявлението за 

обществена поръчка. Възложителят може да поиска от участниците да удължат срока на 

валидност на офертите си до сключване на договор. 

16.2. Участник, който представи оферта с по-кратък срок на валидност от определения в 
т. 17.1., ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена 

поръчка. 

16.3. Участник, който откаже да удължи срока на валидност на офертата си след 
отправяне на покана от страна на Възложителя в определения в поканата срок, ще бъде 

отстранен от участие в процедурата за възлагане. 

 

17. Гаранции 

17.1. Гаранция за изпълнение на договора е в размер на 1% от стойността на договора 

без включен ДДС. Гаранцията се представя при подписване на договора за обществената 

поръчка и се освобождава до 30 дни след приключване на всички възложени с настоящия 
договор работи и подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на 

строежа – Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година. 

17.2. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за 
изпълнение на договора. Гаранцията се предоставя в една от следните форми:  

а) парична сума;  

б) банкова гаранция; 

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

17.3. Гаранцията може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице 

- гарант. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от 
съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата 

по гаранцията или титуляр на застраховката. 

17.4. Когато Изпълнителят реши да представи гаранция под формата на банкова 
гаранция, същата следва да е безусловна и неотменима, да е издадена в полза на възложителя и 

да е със срок на валидност поне 30 календарни дни след изтичане срока на договора. Условията, 

при които се удължава, освобождава или задържа гаранцията за изпълнение, са уредени в 

условията на договора, приложен в документацията. 
17.5. Когато участникът избере да внесе гаранция като парична сума, тя се внася по 

сметка на Възложителя. 
17.6. Възложителят освобождава гаранцията, без да дължи лихви за периода, през който 

средствата законно са престояли при него. 

17.7. Условията, редът и срока за освобождаване и задържане на гаранцията за 

изпълнение се уреждат с клаузите на /проекто/ договора. 
17.8. При избрана форма на застраховка, застрахователната сума следва да е  равна на 

размера на дължимата гаранция и да е в полза на възложителя, като застрахователната премия 

следва да е заплатена към момента на предоставяне на застраховката. 

 

18. Информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на 

околната среда, закрила на заетостта и условията на труд. 
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При изпълнение на поръчката Изпълнителят е длъжен да спазва всички нормативни 

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

условията на труд, които са в сила в Република България, и които са приложими към 

предоставяните услуги и строителството. Участниците могат да получат необходимата 
информация задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила 

на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и относими към услугите 

и строителството, предмет на поръчката, както следва: 
 

Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки: 

Национална агенция по приходите: 
Информационен телефон на НАП - 0700 18 700; интернет адрес: www.nap.bg  

 

Относно задълженията, опазване на околната среда: 

Министерство на околната среда и водите: 
Информационен център на МОСВ: работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч. 

1000 София, ул. „У. Гладстон“ № 67, Телефон: 02/ 940 6331, Интернет адрес: 

http://www3.moew.government.bg/ 
 

Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд: 

Министерство на труда и социалната политика: 
Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg, София 1051, ул. „Триадица“ №2, 

Телефон: 02/8119 443 

 

ІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА 
 

1. Общи изисквания 
 (1) В процедурата за възлагане на обществена поръчка могат да участват български или 
чуждестранни физически или юридически лица или техни обединения, както и всяко друго 

образувание, което има право да изпълнява предмета на настоящата обществена поръчка, 

съгласно законодателството на държавата, в която е установено. 

 (2) Всеки участник в процедура за възлагане на обществена поръчка има право да 
представи само една оферта.   

 (3) Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг 

участник, не може да подава самостоятелно заявление за участие или оферта.  
 (4) В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо 

лице може да участва само в едно обединение. 

(5) Свързани лица по смисъла на § 2, т. 45 от Допълнителните разпоредби на ЗОП не 
могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура. 

 (6) Съдържанието на офертите и заявленията за участие, редът и начините за тяхното 

подаване и получаване се определят с правилника за прилагане на закона.  

 (7) Когато обществената поръчка има обособени позиции, условията по ал.2 - 6 се 
прилагат отделно за всяка от обособените позиции. 

(8)  При участие на клон на чуждестранно лице: 

1. Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен участник в процедура за 
възлагане на обществена поръчка, ако може самостоятелно да подава оферти и да сключва 

договори съгласно законодателството на държавата, в която е установен.   

2. В случаите по т. 1, ако за доказване на съответствие с изискванията за икономическо и 
финансово състояние, технически и професионални способности клонът се позовава на 

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

на разположение тези ресурси. 

(9) При участие на обединение 
1. В случай, че участникът участва като обединение, което не е регистрирано като 

самостоятелно юридическо лице, съответствието с критериите за подбор се доказва от 
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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. 

  2. Възложителят не поставя каквито и да е изисквания относно правната форма, под която 

Обединението ще участва в процедурата за възлагане на поръчката.  
  3. Когато участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно 

юридическо лице се представя копие от документ за създаване на обединението, както и 

следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка: 
 правата и задълженията на участниците в обединението; 

 разпределението на отговорността между членовете на обединението, вкл. солидарна 

отговорност пред възложителя и трети лица. 

 дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. 
   4. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, следва да бъде 

определен и посочен партньор, който да представлява обединението за целите на настоящата 

обществена поръчка. 
   5. В случай че обединението е регистрирано по БУЛСТАТ, преди датата на подаване на 

офертата за настоящата обществена поръчка се посочва БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща 

информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е 
установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на 

процедурата. В случай, че не е регистрирано и при възлагане изпълнението на дейностите, 

предмет на настоящата обществена поръчка, участникът следва да извърши регистрацията по 

БУЛСТАТ, след уведомяването му за извършеното класиране и преди подписване на договора. 
   6. В случаите, в които участникът е обединение, което не разполага със собствен печат, 

върху представяните в офертата документи може да бъде положен печат на един от участниците 

в обединението. 

(10) При наличие на подизпълнители 

1. Участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им 

възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да представят 

доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.  
2. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно 

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

отстраняване от процедурата.  
3. Изпълнителите сключват договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в 

офертата. 

4. Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на условията по    
т. 2 поради промяна в обстоятелствата преди сключване на договора за обществена поръчка. 

5. 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 обществена поръчка, съответно от договора за подизпълнение. 

6. Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде 
предадена като отделен обект на Изпълнителя или на Възложителя, Възложителят заплаща 

възнаграждение за тази част на подизпълнителя.  

7. Разплащанията по т. 6. се осъществяват въз основа на искане, отправено от 
подизпълнителя до Възложителя чрез Изпълнителя, който е длъжен да го предостави на 

Възложителя в 15-дневен срок от получаването му.  

8. Към искането по т. 7, Изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали 

оспорва плащанията или част от тях като недължими.  
9. Възложителят има право да откаже плащане по т. 6, когато искането за плащане е 

оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.  
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10. Правилата относно директните разплащания с подизпълнители са посочени в 

настоящата документация за обществената поръчка и в проекта на договор за възлагане на 

поръчката.  

11. Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за 
изпълнение на договора за обществена поръчка е на Изпълнителя. 

12. След сключване на договора 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 възложителя за всякакви 

промени в предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката.  

  13. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за 
обществена поръчка се допуска при необходимост, ако са изпълнени едновременно следните 

условия: 

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

 новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор по отношение на дела и вида на 
дейностите, които ще изпълнява.  

  14. При замяна или включване на подизпълнител, изпълнителят представя на 

възложителя копие на договора с новия подизпълнител заедно с всички документи, които 
доказват изпълнението на условията по т. 11., в тридневен срок от неговото сключване. 

(11) Използване на капацитета на трети лица. 

1. Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната 
връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото 

състояние, техническите и професионалните способности. 

2. По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност и опит за 

изпълнение на поръчката, участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, само ако 
тези лица ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този 

капацитет.  

3. Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да 
докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица 

задължения.  

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

на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за 
отстраняване от процедурата.  

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

отговаря на някое от условията по т.4, поради промяна в обстоятелствата преди сключване на 
договора за обществена поръчка.  

6. Възложителят изисква солидарна отговорност за изпълнението на поръчката от 

участника и третото лице, чийто капацитет се използва за доказване на съответствие с 
критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние.  

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

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

на условията по т. 2 –4. 

 

2. Лично състояние на участниците: 

(1) Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена 
поръчка участник, за когото са налице едно или повече от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 от ЗОП 

и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП: 

1. е осъден с влязла в сила присъда 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. е осъден с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези по т. 1. в друга 

държава членка или трета страна; 
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 
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към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения 

съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, доказани с влязъл в 

сила акт на компетентен орган. Изискването не се прилага в случаите на чл. 54, ал. 5 от ЗОП; 

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

6. e установено с влязло в сила наказателно постановление, или съдебно решение, 
нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 

245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и 

трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, 

съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен; 
7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен; 

8. обявен е 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) Основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 от ЗОП се отнасят за: 

а/ лицата, които представляват участника и лицата, които са членове на неговите 

управителни и надзорни органи, съобразно чл. 40, ал. 1 от ППЗОП. Когато в състава на тези 

органи участва юридическо лице, основанията се отнасят за физическите лица, които го 
представляват; 

б/ физическо лице по пълномощие, което представлява лицата по буква а). 

*Забележка: Когато лицата по букви а) и б) са повече от едно и за тях няма различие 
по отношение на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП, ЕЕДОП може да се 

подпише само от едно от тези лица, в случай че подписващия разполага с информация за 

достоверността на декларираните обстоятелства по отношение на останалите задължени 

лица. Когато е налице необходимост от защита на личните данни при различие в 
обстоятелствата, свързани с личното състояние на тези лица, информацията относно 

изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП, подписан от 

съответното лице. В последната хипотеза - при подаване на 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. 

(3) Специфични национални основания за изключване, които следва да се декларират 
в Част III. "Основания за изключване", раздел „Г“: "ДРУГИ ОСНОВАНИЯ ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ, 

КОИТО МОЖЕ ДА БЪДАТ ПРЕДВИДЕНИ В НАЦИОНАЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА 

ВЪЗЛАГАЩИЯ ОРГАН ИЛИ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ НА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА", поле 1) от Единния 

европейски документ за обществени поръчки  (ЕЕДОП): 
1. Участникът следва да декларира липсата или наличието на влязла в сила присъда за 

престъпление по чл. 194-208, чл. 213а-217, чл. 219-252, чл. 254а-255а или чл. 256-260 НК.  

2. Участникът не следва да е свързано лице с други участници в настоящата процедура, 
съгласно чл. 101, ал. 11 ЗОП.  

3. За участникът не следва да e установено с влязло в сила наказателно постановление 

или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, 
ал. 3 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, 

съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен;  

4. За участникът не следва да e установено нарушение по чл. 13, ал. 1 от Закона за 

трудовата миграция и трудовата мобилност. 
5. За участникът не следва да са налице обстоятелствата по чл. 69 от Закона за 

противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.  
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6. Участникът следва да отговоря на изискванията на 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 от участник/подизпълнител, като:  
- не е регистриран в юрисдикция с преференциален данъчен режим; 

- не е контролиран от дружество с регистрация в юрисдикция с преференциален данъчен 

режим.  
В случай, че е регистриран или контролиран от дружество с регистрация в юрисдикция с 

преференциален данъчен режим, участникът следва да попада в изключението на 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. При приложимост на последната хипотеза, участникът следва да посочи 

конкретната приложима норма от разпоредбата на чл. 4 Закона за икономическите и 

финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен 
режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, както и да  посочи 

вписването в търговския регистър, извършено по реда на чл. 6 от Закона за икономическите и 

финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен 
режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици при попълването на 

Раздел Г, част ІІІ на ЕЕДОП. 

(Заб. Съгласно 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, описаните хипотези при които не се 

прилага забраната на чл. 3 и чл. 3а от закона са следните:  

1. (изм. - ДВ, бр. 48 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) акциите на дружеството, в 
което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален 

данъчен режим, се търгуват на регулиран пазар или многостранна система за търговия в 

държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за 
Европейското икономическо пространство, или на еквивалентен регулиран пазар, определен с 

наредба на Комисията за финансов надзор, и за дружеството се прилагат изискванията на 

правото на Европейския съюз за прозрачност по отношение на информацията за емитентите, 

чиито ценни книжа са допуснати за търгуване на регулиран пазар или на многостранна 
система за търговия, или еквивалентни международни стандарти и действителните 

собственици - физически лица, са разкрити по реда на съответния специален закон; 

2. (доп. - ДВ, бр. 48 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) дружеството, регистрирано в 
юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група, чието дружество 

майка е местно лице за данъчни цели на държава, с която Република България има влязла в сила 

спогодба за избягване на двойното данъчно облагане или влязло в сила споразумение за обмен на 
информация, и неговите действителни собственици - физически лица, са вписани в регистъра по 

чл. 6; 

3. (изм. и доп. - ДВ, бр. 48 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) дружеството, 

регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група, 
чието дружество майка или дъщерно дружество е българско местно лице и неговите 

действителни собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 или се търгува на 

регулиран пазар или многостранна система за търговия в държава - членка на Европейския 
съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо 

пространство; 

4. дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в 
юрисдикция с преференциален данъчен режим, е издател на периодични печатни произведения и 

е представило информация за действителните собственици - физически лица, по реда на Закона 

за задължителното депозиране на печатни и други произведения; 

5. (нова - ДВ, бр. 48 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) дружеството, регистрирано в 
юрисдикция с преференциален данъчен режим, е местно лице за данъчни цели на държава - 

страна по Споразумението за държавните поръчки на Световната търговска организация, 
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както и на държава, с която Европейският съюз има сключено двустранно споразумение, 

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

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

за които се прилага споразумението; 
6. (нова - ДВ, бр. 48 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) дружеството, регистрирано в 

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

страна или територия съгласно Решение на Съвета 2013/755/ЕС от 25 ноември 2013 г. за 
асоцииране на отвъдморските страни и територии към Европейския съюз ("Решение за 

отвъдморско асоцииране") (OB, L 344/1 от 19 декември 2013 г.) и неговите действителни 

собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 - за дейностите, за които се 
прилага решението; 

7. (нова - ДВ, бр. 48 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) дружеството, регистрирано в 

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

която Република България има сключено международно търговско и/или икономическо 
споразумение, включително и задължения по Общото споразумение по търговията с услуги на 

Световната търговска организация, и неговите действителни собственици - физически лица, са 

вписани в регистъра по чл. 6; 
8. (нова - ДВ, бр. 48 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) дружеството, регистрирано в 

юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група, чието дружество 

майка е местно лице за данъчни цели на държава, с която Република България има сключено 
международно търговско и/или икономическо споразумение, включително и задължения по 

Общото споразумение по търговията с услуги на Световната търговска организация, и 

неговите действителни собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6.) 

Важно! В случай, че за участника не се прилагат Специфични национални 

основания за изключване, е достатъчно да се посочи опция „НЕ“ в Част III. „Основания за 

изключване", раздел „Г“ от Единния европейски документ за обществени поръчки  

(ЕЕДОП). 
(4) Мерки за доказване на надеждност по чл.56 от ЗОП   

1. Когато за участник е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и чл. 55,     

ал. 1, т. 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. 
2. Като доказателства за надеждността на участника се представят документите, описани 

в чл. 45, ал. 2 от ППЗОП. 

Забележка: В случай че ще се ползва от доказателства за предприети мерки за 
надеждност, участникът не следва да е лишен от правото да участва в процедури за 

обществени поръчки или концесии с влязла в сила присъда или друг акт, съгласно 

законодателството на държавата, в която е произнесена присъдата или е издаден актът, 
съгласно чл. 56, ал. 5 ЗОП. 

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

настъпване на обстоятелство по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП. 

(5) Основания за отстраняване: 
1. Възложителят отстранява от процедурата участник, за когото са налице основанията по 

чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата, както и в 

случаите на участник в процедурата, който е обединение и са налице някои от обстоятелствата 
по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП за физически и/или юридически лица-член на 

обединението. Oснованията за отстраняване се прилагат съобразно чл. 57 от ЗОП. 

2. Възложителят отстранява участник, който не отговаря на поставените критерии за 
подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в 

документацията;   

3. Възложителят отстранява участник, който е представил оферта, която не отговаря на:   

а) предварително обявените условия за изпълнение на поръчката;  
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б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото 

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

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

4. Възложителят отстранява участник, който не е представил в срок обосновката по       
чл. 72, ал. 1 или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 - 5;   

5. Възложителят отстранява участници, които са свързани лица; 

6. Възложителят отстранява участник, подал оферта, която не отговаря на условията за 
представяне, включително за форма, начин и срок. 

 

3. Критерии за подбор: 

3.1. Общи условия 
С посочените по-долу критерии за подбор Възложителят е определил минималните 

изисквания за допустимост по отношение на участниците в процедурата с цел установяване на  

възможността им за изпълнение на поръчката. 
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 

процедурата. 

- Третите лица трябва да отговарят на критериите за подбор съобразно ресурса, които ще 

предоставят и за тях не трябва да са налице основанията за отстраняване от процедурата. 

 

3.2. Критерии за подбор, които се отнасят до годността (правоспособността) за 

упражняване на професионална дейност: 

3.2.1. Участникът трябва да притежават валиден Лиценз за извършване на дейностите по 
чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, издаден от министъра на регионалното развитие и благоустройството 

(параграф 128 от Преходни и заключителни разпоредби на ЗИДЗУТ) или валидно Удостоверение 

за извършване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, издадено от началника на Дирекцията 
за национален строителен контрол (ДНСК), съобразно изискванията на чл. 166, ал. 2 и Наредба 

№ РД-02-20-25 от 03.12.2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в 

регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или 
упражняване на строителен надзор за лица регистрирани на територията на Република България 

или еквивалентен документ за чуждестранни участници, удостоверяващ правото да извършват 

такава дейност, издаден от компетентен орган на държава-членка на Европейския съюз или на 

друга държава-страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство. 
Доказване: При подаване на офертата участникът декларира съответствие с изискването, 

като посочи в Част IV, раздел А, т.1) от ЕЕДОП вида, номера и дата на валидност на документа, а 

за чуждестранни лица аналогична информация за съответен еквивалентен документ 
удостоверяващ правото на съответното лице (съгласно националното му законодателство) да 

изпълни предмета на поръчката. 

При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска документи, чрез 
които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация - копие на валиден Лиценз за извършване 

на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, издаден от министъра на регионалното развитие и 

благоустройството или валидно Удостоверение за извършване на дейностите по чл. 166, ал. 1,    

т. 1 от ЗУТ, издадено от началника на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) 
или еквивалентен документ за чуждестранни участници, удостоверяващ правото да извършват 
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такава дейност, издаден от компетентен орган на държава-членка на Европейския съюз или на 

друга държава-страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство. 

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за 

подбор се доказва от всяко от лицата, включени в обединението, които ще упражняват 
строителен надзор, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на 

дейностите, предвидено в договора за създаване на обединение. 

 

Чуждестранните лица трябва да бъдат вписани в аналогични регистри съгласно 

законодателството на държавата членка, в която са установени. В случай, че участникът е 

чуждестранно физическо или юридическо лице и не е вписан в ЦПРС към датата на подаване на 

офертата си или не притежава еквивалентен документ, то същият прилага декларация (свободен 

текст), че се е запознал с условията за вписване в Регистъра на ДНСК 

(https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVsaJkdkSil%2fq%2

b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d), или еквивалентен регистър, отговаря на тях и ако бъде 

определен за изпълнител се задължава в 30-дневен срок от получаване на решението за 

определянето му за изпълнител да представи изискваните от Възложителя документи, 

удостоверяващи вписването му в този Регистър, или съответен регистър, съобразно 

националното му законодателство, което е еквивалентно на вписването в Регистъра на ДНСК, в 

случай, че в страната, в която участника е установен не е въведено аналогично изискване и 

задължение за първоначално вписване в еквивалентен регистър. 

 

3.3. Критерии за подбор, които се отнасят до икономическо и финансово състояние: 

3.3.1. Участниците да имат застраховка „Професионална отговорност“ на консултанта, 

упражняващ строителен надзор по време на строителството, с покритие, съответстващо на обема 

и характера на поръчката или произтичащо от нормативен акт. Обектът на строителство, за който 

ще се упражнява строителния надзор е трета категория. 

Доказателството се представя под формата на заверено от участника копие на 

застраховка „Професионална отговорност“, или валиден еквивалентен документ, или 

декларация, или удостоверение за наличието на такава застраховка от компетентните органи, 

съгласно националния му закон, или чрез посочване на препратка към публичен регистър в 

случай, че същите не са достъпни чрез пряк и безплатен достъп до съответната национална база 

данни. 

При подаване на офертата участниците декларират съответствието с този критерий за 

подбор само като попълват част IV „Критерии за подбор“, Раздел Б: Икономическо и 

финансово състояние, т. 5) в еЕЕДОП. 

Минимално ниво: 

Участникът трябва да има застраховка „Професионална отговорност“ на участниците в  

проектирането и строителството по чл. 171 от ЗУТ – за дейност строителен надзор, с покритие, 

съответстващо на обема и характера на поръчката съгласно Наредба за условията и реда за 

задължително застраховане в проектирането и строителството, или съответен валиден 

еквивалентен документ. 
Чуждестранните участници, представят заверено копие на еквивалентна застраховка с 

покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката. 
При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването за застраховка 

„Професионална отговорност" се доказва от всеки участник в обединението, който ще извършва 

строителния надзор разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, 

предвидено в договора за създаване на обединение. 
При участие на подизпълнители, същите следва да отговарят на горепосоченото изискване 

съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват. 
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Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи поисканите от 

възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с 

помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ. 
 

3.4. Критерии за подбор, които се отнасят до техническите и професионалните 

способности. 

 
3.4.1. През последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата  

Участникът трябва е изпълнил дейности/услуги с предмет и обем, идентичен или сходен с 

предмета на поръчката, а именно: услуга/и по упражняване на строителен надзор по време на 

строителството на реконструкция и/или рехабилитация и/или и или ремонт на улици или 
еквивалентна дейност на път/пътища и/или улица/улици и/или пътни съоръжение/ съоръжения. 

ДОКАЗВАНЕ: При подаване на офертата участникът декларира съответствие с 

поставеното изискване, чрез попълване на Част IV, раздел В, т. 1б от еЕЕДОП,  като предостави 
и информация, свързана с: 1) Описание на дейности/услуги, които идентични или сходни с 

предмета и обема на поръчката, чрез посочване на вида на изпълнената услуга; обема  място 

на изпълнение); 2) Стойност - изплатената от получателя сума; 3) Дата, на която е 

приключило изпълнението; 4) Получател  (Възложител) – посочва се получателят 
(възложителят) на услугата, независимо дали е публичен или частен субект. 

!!! В случаите, в които Участникът декларира дейности/услуги, при изпълнението на 

които е участвал като партньор в Обединение или като подизпълнител, то той описва само 
тази част от дейностите, които Участникът сам е изпълнил и за които може да представи 

съответните доказателства.  

При условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП участникът, респективно изпълнителят  
представя документи, чрез които се доказва декларираната в еЕЕДОП информация - Списък на 

дейностите/услугите, идентични или сходни с предмета на поръчката, изпълнено през 

последните 3 години, считано от датата на подаване на офертите с приложени към него копия на 

удостоверения за добро изпълнение на посочената услуга, които да съдържат стойността, датата, 
на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в 

съответствие с нормативните изисквания. 

 
3.4.2. Участникът трябва да разполага за целия срок на изпълнение на договора с екип от 

експерти (надзорен екип), с определена професионална компетентност, съответстваща на 

спецификата на възлагане, който да бъде пряко ангажиран с изпълнението на услугите, предмет 
на поръчката, състоящ се като минимум от следните експерти:. 

 

1. Експерт по част „Пътна“, който да отговаря на следните минимални изисквания: да 

притежава образователна квалификационна степен магистър или еквивалентна образователна 
степен, когато е придобита в чужбина; да има професионална област /квалификация/ Строителен 

инженер, специалност „Пътно строителство“ или „Транспортно строителство“, или еквивалентна 

специалност; да има професионален опит по специалността от минимум три години; 
2. Експерт по част „ВиК“, който да отговаря на следните минимални изисквания: да 

притежава образователна квалификационна степен магистър или еквивалентна образователна 

степен, когато е придобита в чужбина; да има професионална област /квалификация/ Строителен 

инженер, специалност „ВиК“, или еквивалентна специалност; да има професионален опит по 
специалността от минимум три години; 

3. Експерт по част „Геодезия“, който да отговаря на следните минимални изисквания: да 

притежава образователна квалификационна степен магистър или еквивалентна образователна 
степен, когато е придобита в чужбина по специалността „Геодезия, фотограметрия и 

картография“ или „Маркшайдерство и геодезия“, или „Геодезия“, или еквивалентна 

специалност; да има професионален опит по специалността от минимум три години. 
4. Експерт по част КБЗ, който да отговаря на следните минимални изисквания: да 

притежава образователна квалификационна степен магистър или еквивалентна образователна 
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степен, когато е придобита в чужбина; да има професионална област /квалификация/ Строителен 

инженер, или еквивалентна специалност; да има професионален опит по специалността от 

минимум три години; да притежава валидно удостоверение за преминато обучение по Наредба 

№ 2/22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при 
извършване на строителни и монтажни работи. 

 

Всеки от експертите следва да притежава опит в екип по упражняване на строителен 
надзор по време на строителството на реконструкция и/или рехабилитация и/или и или ремонт на 

поне два обекта – улица с прилежащ водопровод. 

 
Забележка: Участникът трябва да определи за всяка от посочените позиции на 

експертите от предлагания от него надзорен екип отделни лица (един експерт не може да 

съвместява две позиции от изискуемия екип). Участник, предложил едно лице за двете 

длъжности, ще бъде отстранен.  

Важно: Под „еквивалентна специалност” освен в случаите когато е придобита в 

чужбина следва да се разбира и придобити специалности приравнени към посочените. 

Приравнени са специалностите, при които учебната програма на специалността покрива най-

малко 80 на сто от учебната програма на съответната специалност.  

По отношение ключовите експерти – чужденци се прилагат разпоредбите на Директива 

2005/26/ЕО, както и условията и реда за признаване на професионални квалификации, 

придобити в други държави членки и в трети държави, с цел достъп и упражняване на 

регулирани професии в Република България. С Решение на Министерски съвет № 352 от 

21.05.2015 г. е приет Първи национален план за действие за взаимна оценка на регулираните 

професии в държавите членки съгласно чл.59 „Прозрачност“ от изменената Директива 

2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 година относно 

признаването на професионалните квалификации.  

Възложителят приема еквивалентни образователни степени и специалности от лица, 

придобили образованието си в чужбина, или получили специалност с друго наименование, 

но еквивалентна на изискуемата. Тежестта за доказване на еквивалентността е на участника. 
 
Доказване: При подаването на офертата, Участникът декларира съответствието си с така 

поставените минимални изисквания за технически и професионални способности, посредством 

попълване на изискуемата информация в еЕЕДОП, Част IV „Критерии за подбор“, Раздел „В: 

Технически и професионални способности“, като предостави данни и информация относно:  (1) 

три имена на всяко едно от предложените от него лица от изискуемия екип за изпълнение на 

строителния надзор, които ще изпълняват дейностите, предмет на възлагане;  (2) позиция, за 

която е предложено всяко едно от лицата, членове на изискуемите екипи, съобразно 
минималните изисквания на Възложителя, посочени по-горе; (3) професионална 

квалификация, съгласно информацията, съдържаща се в притежаваната от съответното лице 

диплома за придобито образование - номер и дата на издаване, наименование на учебното 

заведение, издало дипломата; професионалната квалификация, записана в дипломата; 
образование – вид образование/образователно-квалификационна степен и специалност за 

лицатаq за които се изисква такива; (4) допълнителна професионална квалификация – 

сертификат, валидно удостоверение или друг еквивалентен документ – индивидуализира се 
наименованието на документа; номер и дата на издаването му; издател на документа, обхват и 

валидност (когато е приложимо); (5) професионален опит – видове СМР, за което лицето е било 

включено в екип по упражняване на строителен надзор; конкретен период в изпълнение на 
съответния обект; заемана длъжност по време на изпълнение на обекта (когато е приложимо). 

Посочената информация се попълва според минималните изисквания, поставени към съответния 

експерт. 

Изискуемата информация за лицата от екипа, които са служители на участника, се 
попълва в Част IV, раздел В, т. 6) от еЕЕДОП. 
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При условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, участникът, респективно изпълнителят 

представя документът по чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП, чрез които се доказва декларираната в 

еЕЕДОП информация, а именно: Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или 

членовете на ръководния състав, който ще отговаря за изпълнението, в който е посочена 
професионалната компетентност на лицата. 

 

3.4.3. Участникът трябва да разполага за целия срок на изпълнение на договора с 
акредитирана строителна лаборатория от Изпълнителна агенция "Българска служба по 

акредитация" с минимален обхват: изпитване на асфалтови смеси, положени и уплътнени 

асфалтови пластове, строителни почви, пътни настилки, вземане на проби (извадки) от 
асфалтови смеси, положени и уплътнени асфалтови пластове, строителни почви. 

Забележка: Акредитацията на лабораторията трябва да е издадени от „Българска служба 

за акредитация” или от друг национален орган по акредитация, който е страна по 

Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за 
акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно   

чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. 

Доказване: При подаването на офертата, Участникът декларира съответствието си с така 
поставените минимални изисквания за технически и професионални способности, посредством 

попълване на изискуемата информация в еЕЕДОП, Част IV „Критерии за подбор“, Раздел „В: 

Технически и професионални способности“, като предостави данни и информация относно:  (1) 
наименование на лабораторията (2) акредитиращ орган (3) дали е собствена или наета (4) номер 

и дата на издаване на акредитиращия документ или сертификата, датах на валидност на 

акредитацията или сертификата 

Изискуемата информация за акредитираната лаборатория се попълва в Част IV, раздел В, 
поле: Инструменти, съоръжения или техническо оборудване, от еЕЕДОП. 

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

представя документът по чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП, чрез които се доказва декларираната в 
еЕЕДОП информация. 

 

3.4.4. Участникът да притежава внедрена система за управление на качеството в областта 

на упражняване на стпроителен надзор ISO 9001 или еквивалентна. 
Сертификатът трябва да е с обхват на сертификацията в сферата на строителния надзор 

по време на строителството и да е валиден към датата на подаване на офертата в деловодството 

на Възложителя. Участник представил информация в ЕЕДОП или документ в офертата, който е с 
изтекла валидност, не е в сферата на строителството или не е на името на участника 

(обединението, подизпълнителя, терото лице), ще бъде отстранен. 

Забележка: Сертификатът трябва да е издаден от независими лица, които са акредитирани 
по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за 

акредитация” или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното 

споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за 

съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от 
Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.  

Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в 

други държави членки. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за 
осигуряване на качеството, когато участникът не е имал достъп до такива сертификати или е 

нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. 

При подаване на офертата, съответствие с изискването се декларира в еЕЕДОП, раздел 
„Стандарти за осигуряване на качеството“. С еЕЕДОП участникът предоставя информация за 

номер и дата на сертификата, кое е сертифицираното лице (на чие име е документа), дали 

документът е на разположение в електронен формат (посочва се уеб адрес, орган или служба, 

издаващи документа за регистрация и точно позоваване на документа),  обхвата на 
сертификацията и периода на валидност на сертификата или еквивалентния документ, въз основа 

на които участникът декларира наличие на внедрена система за управление на качеството. 
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При сключване  на договора Възложителят изисква заверено копие на сертификата за 

управление на качеството (или еквивалентния документ), деклариран в ЕЕДОП, а ако срокът на 

валидност е изтекъл – нов валиден сертификат или еквивалентен документ. Възложителят 

приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато 
участникът не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в 

съответните срокове по независещи от него причини. Участникът трябва да е в състояние да 

докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните. 
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. 

На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП Възложителят може да изисква от участниците и 
кандидатите по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва 

информацията, посочена в еЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане 

на процедурата. 
 

ІІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ И НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ  

1. Изисквания при оформяне и представяне на офертите  

1. Подготовка на офертата:  

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

документацията за участие.  

1.2. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към 
обявените от възложителя условия. 

1.3. Отговорността за правилното разучаване на документацията за участие се носи 

единствено от участниците.  
1.4. Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички изисквания 

и условия, посочени в тази документация, при спазване на ЗОП.  

1.5. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може 

да промени, допълни или да оттегли офертата си.  
1.6. Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта.  

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

участник, не може да подава самостоятелна оферта. В процедура за възлагане на обществена 
поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. 

Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни кандидати или участници в една и съща 

процедура. 
1.8. Офертата не може да се предлага във варианти. 

1.9. Представените образци в документацията за участие и условията описани в тях са 

задължителни за участниците. Офертите на участниците трябва да бъдат напълно съобразени с 

тези образци.  
1.10. Офертата се подписва от лицето, представляващо участника или от надлежно 

упълномощено лице или лица, като в офертата се прилага пълномощното от представляващия 

дружеството.  
 

2. Изисквания към съдържанието на офертата:  
2.1. 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, 

но не по-късно от крайната дата и час, указани в Обявлението за процедурата и/или съгласно 

обявлението за изменение. 
Опаковката следва да е надписана по следния начин: 
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ДО:  

Община Костенец, гр. Костенец, ул. „Иван Вазов” № 2 

 

Оферта за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

…………………………………………………………………. 

 

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

Участниците в обединението (когато е приложимо) ………………………… 
адрес за кореспонденция…………………………….. 

телефон и електронен адрес………………………………..  

 

При подаване на заявлението за участие или на офертата върху опаковката се отбелязват 
поредният номер, датата и часът на получаването, за което на приносителя се издава документ. 

Не се приемат заявления за участие и оферти, които са представени след изтичане на 

крайния срок за получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост.  
Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на заявления за участие 

или 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. 

Заявленията за участие или офертите на лицата от списъка се завеждат в регистъра. Не се 
допуска приемане на заявления за участие или оферти от лица, които не са включени в списъка. 

Получените заявления за участие или офертите се предават на председателя на 

комисията, за което се съставя протокол с данни за получените оферти, включително подател на 
офертата или заявлението за участие; номер, дата и час на получаване; причините за връщане на 

заявлението за участие или офертата, когато е приложимо. 

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

представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани 
ценови параметри”, който съдържа ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП.  

2.3. Ако за участник се установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, 

с изискванията към личното му състояние или критериите за подбор посочени в настоящите 
указания, участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата по възлагане на обществената 

поръчка, при спазване на разпоредбите на чл. 54, ал. 7 – 10 от ППЗОП.  

2.4. Всички документи трябва да са:  
а) подписани или заверени (когато са копия) с гриф „Вярно с оригинала” и подпис, освен 

документите, за които са посочени конкретни изискванията за вида и заверката им;  

б) документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителни 

функции, съгласно търговската регистрация или упълномощени за това лица. Във втория случай 
се изисква да се представи нотариално заверено пълномощно за изпълнението на такива 

функции;  

в) по предложението не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или 
корекции. 

Всички документи, свързани с предложението, трябва да бъдат на български език или в 

превод на български език.  
Ако в предложението са включени документи, референции или сертификати на чужд 

език, същите трябва да са придружени от превод на български език.  

 

3. Съдържание на опаковката: 
3.1. Опис на представените документите, съдържащи се в офертата, подписан от 

участника – попълва се Образец № 1; 

3.2. Единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП) за участника в 

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

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

подизпълнител и за всяко трето лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на 

поръчката. еЕЕДОП се представя от участниците само в електронен вид. 
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Указание за подготовка на еЕЕДОП: 

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 (еЕЕДОП). В него се предоставя съответната информация, изисквана от 
възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните 

обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в 

която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация. 
2. Участниците предоставят еЕЕДОП по един от следните начини: 

2.1. еЕЕДОП, създаден чрез информационната система за еЕЕДОП, задължително в 

цифрово подписан pdf файл. Участникът може да представи и съответния му XML файл. Образец 
на еЕЕДОП е създаден чрез информационната система за еЕЕДОП и публикуван на електронната 

страница на Община Костенец, секция „Профил на купувача”, наред с останалата документация 

за обществена поръчка. 

Връзка към системата за еЕЕДОП - https://ec.europa.eu/tools/espd. Участникът следва да 

зареди в системата https://ec.europa.eu/tools/espd получения XML формат на еЕЕДОП (достъпен 

на Профила на купувача на Община  Костенец) и да попълни необходимите данни, съгласно 

поставените изисквания на Възложителя в документацията за обществена поръчка. Зареждането 
на еЕЕДОП се извършва от името на икономически оператор, след което се попълват 

изискуемите от Възложителя данни.  

Попълненият еЕЕДОП се изтегля и се подписва с електронен подпис от съответните лица  

във версията в PDF формат. Същият се прилага към пакета документи за участие в процедурата 

(офертата) на подходящ електронен носител. Указания за попълването на еЕЕДОП се съдържат 

на http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/images/ESPD_NEW3.htm. 

2.2. Освен чрез системата на ЕК за еЕЕДОП, участниците могат да използват 

Стандартния образец на Единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП)- 

Образец № 2, приложен към настоящата документация за обществени поръчки и подготвен с  

подходяща програма за текстообработка, при спазване на условието за общодостъпност на 

използваните средства. Документът (еЕЕДОП – образец № 2 към настоящата документация за 

обществена поръчка след попълване от страна на участника) следва да бъде цифрово подписан и 

приложен на подходящ електронен носител към пакета документи за участие в процедурата. 

Форматът, в който се предоставя документът не следва да позволява редактиране на 
неговото съдържание. Във всички случаи инструментите и устройствата, които се използват, 

както и техническите им характеристики трябва да са достъпни и оперативно съвместими с най-

разпространените пазарни продукти на информационните и комуникационните технологии за 
широка употреба; 

2.3. еЕЕДОП може да се предостави чрез осигурен достъп по електронен път до 

изготвения и подписан електронно еЕЕДОП. В този случай документът следва да е снабден с т. 
нар. времеви печат, който да удостоверява, че еЕЕДОП е подписан и качен на интернет  адреса, 

към който се препраща, преди крайния срок за получаване на офертите. Участникът посочва 

интернет адреса, на който се намира подписаният еЕЕДОП в описа на предоставените документи 

(Образец № 1). 

3.3. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е 

приложимо. 
- 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; 

- по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 3 от ЗОП - документ от съответния 

компетентен орган за потвърждение на описаните обстоятелства. 

3.4. Документ, от който да е видно правното основание за създаване на 
обединението, в случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, подписан от 

лицата включени в обединението, в което следва да са предвидени: правата и задълженията на 

https://ec.europa.eu/tools/espd
http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/images/ESPD_NEW3.htm
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участниците в обединението; разпределението на отговорността между членовете на 

обединението и дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. Когато в договора 

не е определен партньор, който да представлява обединението за целите на поръчката, 

участникът представя и документ, подписан от членовете на обединението, в който се посочва 
представляващия обединението партньор; 

3.5. Документи за поетите от третите лица задължения: когато участникът се позовава 

на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси; 
3.6. Доказателство за поетите от подизпълнителя/ите задължения (когато е 

приложимо);   

3.7. Техническо предложение съдържащо:  
3.7.1. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е 

законният представител на участника – оригинал или нотариално заверено копие;  

3.7.2. Предложение за изпълнение на поръчката, в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на възложителя - попълва се Образец № 3; 
В Предложението за изпълнение на поръчката, участникът посочва своето предложение 

за Подход за изпълнение на поръчката, който трябва да съдържа следните елементи: 

- Последователност на изготвяне на изискуемата по закон документация за обекта, като се 
спазва изискването за технологично обусловена последователност на строителните и монтажни 

процеси, свързаните с тях подготвителни дейности и правилната последователност за 

документирането им, в съответствие с графика за изпълнение и действащата нормативна уредба. 
- Описание на дейностите, които ще контролира строителния надзор при изпълнение на 

предвидените строително-монтажни работи на обекта, в съответствие с графика за изпълнение и 

действащата нормативна уредба. 

- Организационна структура показваща, че участникът разбира отлично задачите за 
изпълнението на договора, обезпечавайки необходимите дейности за реализация на поръчката с 

конкретни задължения и отговорности на експертите в екипа; Следва да се представи 

разпределение на човешките ресурси и отговорностите, с конкретно описани функции за 
изпълнение на задачите на всеки от отделните специалисти по специалности, които ще участват 

в процеса на контрол на изпълняваните дейности, в съответствие с графика за изпълнение и 

действащата нормативна уредба.  

- Участникът следва да разработи и представи график, изготвен съобразно дейностите, 
процесите и организацията, описани в техническото предложение, Техническата спецификация и 

в съответствие с действащата нормативна уредба. В графика следва да е налице съответстващо 

разпределение на времето между различните процеси, съставящи отделните дейности, при 
отчитане и на времето необходимо за провеждане на нормативно изисквани процедури, като е 

посочена и необходимата работна сила за изпълнението на всеки процес. 

- С цел гарантиране на по-добро качество на влаганите продукти, следва да са посочени 
стъпки и мерки по упражняването на контрол, както върху строителните материали и изделия и 

тяхното съответствие на техническите изисквания на проекта, така и по отношение на 

ритмичността на тяхното доставяне, начин на складиране, начин на влагане, изпитания и др., 

като за обосноваване на ефективността на мерките, същите следва да са съпроводени с посочване 
на: съдържание и обхват на мярката, конкретни лица, ангажирани с изпълнението й, както и 

конкретните задължения на тези лица за изпълнение на мярката, очаквани резултати върху 

качеството за изпълнение на предвидените дейности, предмет на поръчката от прилагането на 
конкретната мярка. 

- Направено е описание на дейностите, подлежащи на съгласуване и контрол на 

мероприятията от мобилизационния период за изпълнение на строителството. Представени са 
организационни решения и аргументи как предложените мерки за контрол, гарантират 

качественото и срочно изпълнение на дейностите. 

- В обяснителната записка от техническото предложение е посочена относима и ефикасна 

стратегия за контрол по видовете СМР, съобразно спецификата на дейностите и 
последователността на тяхното изпълнение, с която да се гарантира качествено изпълнение на 

строителните процеси, в съответствие с предложената организация на работа и изискванията  на 
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техническата документация. 

Участник се отстранява от участие в обществената поръчка при наличие на някое 

от долупосочените условия: 

• Ако не е разработил техническото предложение съгласно техническите 

спецификации и изискванията на Възложителя посочени по-горе. 

• Техническото предложение трябва да съответства на Графика за изпълнение. 

• Ако се установи несъответствие между графика за изпълнение и описанието на 

който и да е от елементите на техническото предложение; 

3.7.3. Друга информация и/или документи, изискани от възложителя, когато това се 

налага от предмета на поръчката; 
3.7.4. Декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП – свободен текст. 

Декларацията не е задължителна част от офертата, като същата се представя по преценка на 

всеки участник и при наличие на основания за това. 

3.8. Декларация за всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП – попълва 
се Образец № 4; 

3.9. Декларация – съгласие за обработване на лични данни – попълва се Образец № 5 от 

всяко от физическите лица, на което са представени лични данни; 
3.10. Отделен запечатен, непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови 

параметри“, който следва да съдържа:  

- Ценово предложение – попълва се Образец № 6. 
Участниците задължително изготвят ценовото си предложение при съобразяване с 

максималните прогнозни стойности, определени от Възложителя, като цяло и съответно по 

отделните видове дейности. 

При изготвяне на ценовото предложение, участниците задължително следва да 
включат пълния обем дейности по техническата спецификация. 

Ценовото предложение на участниците не може да надхвърля както горепосочената 

максимална обща стойност като цяло, така и пределните стойности по отделните дейности 
от предмета на поръчката. 

Оферти, надхвърлящи максималната стойност на поръчката като цяло и/или на 

пределните стойности на отделните дейности ще бъдат предложени за отстраняване, поради 

несъответствие с това предварително обявено условие. 
Участниците предлагат обща цена за изпълнението на поръчката. 

Участникът е единствено отговорен за евентуално допуснати грешки и пропуски в 

изчисленията на предложената от него цена с и без начислен ДДС. 
Извън отделния запечатан и непрозрачен плик с наименование „Предлагани ценови 

параметри“ не трябва да са посочени ценови елементи и/или ценово предложение и/или други 

данни, водещи до възможност да се узнае ценовото предложение на участника, като в противен 
случай офертата ще бъде отстранена от участие.  

3.11. Декларация по чл. 42, ал. 2, т. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари 

(ЗМИП) (по Образец № 7) и Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗМИП (по Образец № 8), които 

се представят при сключване на договора за обществена поръчка. 
 

4. Запечатване  

4.1. Документите се представят в запечатана непрозрачна опаковка, съгласно точка 2.1.  
4.2. Опаковката включва документите посочени в т. 3 „Съдържание на опаковката“, както 

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

ценовото предложение с приложения (ако е приложимо). 
4.3. Опаковката по т. 4.2 трябва да съдържа: Опис на представените документи; 

документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, отнасящи се до личното състояние и критериите за  

подбор на участниците; „Техническо предложение” - включващо документите по чл. 39, ал. 3,    

т. 1 от ППЗОП; Отделен, запечатан, непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”, 
който съдържат ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП. 
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4.4. Указания за подготовката на образците на документи, се съдържа във всеки отделен 

образец, предоставен от Възложителя в Раздел III - Указания за подготовка на образците на 

документи. 

 

5. Място и срок за подаване на оферти  

5.1. Офертата се представя от участника или от упълномощен от него представител лично 

или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или по друг начин, посочен в 
документацията, на адрес: Община Костенец, гр. Костенец, ул. „Иван Вазов” № 2. 

5.2. Срокът за подаване на оферти е посочен в обявлението.  

5.3. Всеки участник следва да осигури своевременното получаване на офертата от 
възложителя. 

5.4. До изтичане на срока за получаване на оферти, всеки участник може да промени, 

допълни или оттегли офертата си. 

 

6. Комуникация между Възложителя и участниците: 

Всички комуникации между Възложителя и участниците, свързани с настоящата 

процедура са на български език и в писмен вид. Обменът на информация между Възложителя и 
участника може да се извършва по един от следните начини: лично, чрез пощенска или 

куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, по факс или по електронен път – на 

електронна поща, като съобщението се подписва с електронен подпис. За получено ще се счита 
уведомление, което е получено лично, на посочения от участника адрес за кореспонденция, 

номер на факс или електронен адрес. 

Решенията и други уведомления, изпратени по факс от Възложителя, се приемат за 

редовно връчени, ако са изпратени на посочения от адресата номер на факс и е получено 
автоматично генерирано съобщение, потвърждаващо изпращането.  

Когато адресатът е сменил своя адрес/факс и не е информирал своевременно за това 

ответната страна или адресатът не желае да приеме уведомлението, за получено се счита това 
уведомление, което е достигнало до адреса/факса, известен на изпращача. 

Когато решението не е получено от кандидата или участника по някой от начините, 

посочени в чл. 43, ал. 2 от ЗОП, възложителят публикува съобщение до него в профила на 

купувача. Решението се смята за връчено от датата на публикуване на съобщението.  
Възможност за удължаване на срока за подаване на оферти - Срокът за подаване на 

оферти може да се удължава, съгласно чл. 100 от ЗОП. 

 

7. Оценка на офертите и избор на изпълнител. 

7.1. Публични заседания на комисията 
Първо публично заседание - Мястото и датата на отварянето на офертите са съгласно 

посочените в раздел IV.2.7) „Условия за отваряне на офертите” от Обявлението за обществена 

поръчка. Заседанието по отваряне на офертите е публично и на него могат да присъстват 

участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на 

средствата за масово осведомяване. 
Второ публично заседание - Не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне 

на ценовите предложения комисията обявява най-малко чрез съобщение в профила на купувача 

датата, часа и мястото на отварянето. На отварянето могат да присъстват участниците в 
процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за 

масово осведомяване. Комисията обявява резултатите от оценяването на офертите по другите 

показатели, отваря ценовите предложения и ги оповестява. 

7.2. Разглеждане на офертите за участие 
Отварянето, разглеждането и оценката на офертите се осъществява от назначена от 

Възложителя комисия при спазване на изискванията на ЗОП и ППЗОП. 
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8. Критерият за възлагане: 
Обществената поръчка се възлага въз основа на Икономически най-изгодната оферта, 

която се определя въз основа на критерий за възлагане „най-ниска цена”. 

За обявяването на резултатите от работата на комисията, основанията за прекратяване на 
процедурата, процедурата за обжалване, сключването на договор, комуникацията между 

възложителя и участниците и за всички други неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на 

документацията за участие в поръчката, ЗОП и ППЗОП. В случай на идентифициране на 
несъответствия между Документация, Обявление и Решение за откриване на обществена поръчка 

и приложени образци, да се прилага с приоритет както следва: 

Обявление, Решение, Документация (Указания за подготовка на офертите, Технически 
спецификации, Проект на договор, Методика за оценка на офертите, Образци на документи и 

Указания за попълване на образците на документи). 

 
9. Сключване на договор за възлагане на обществена поръчка: 

9.1. След влизането в сила на решението за избор на изпълнител страните уговарят дата и 

начин за сключване на договора. 
9.2. Възложителят сключва с определения изпълнител писмен договор за възлагане на 

обществената поръчка, при спазване разпоредбите на чл. 112, ал. 1 от ЗОП, при условие че при 

подписване на договора определеният изпълнител: 

9.2.1. представи документ за регистрация в съответствие с изискването по чл. 10, ал. 2 от 
ЗОП - В случай че определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически 

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

юридическо лице - заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по 
БУЛСТАТ на създаденото обединение. В случай, че обединението се състои от чуждестранни 

физически и/или юридически лица, те представляват еквивалентен документ за регистрация от 

държавата, в която са установени; 

9.2.2. изпълни задължението по чл. 67, ал. 6 от ЗОП – да представи 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; 
9.2.3. представи определената гаранция за изпълнение на договора; 

9.2.4. извърши съответна регистрация, представи документ или изпълни друго изискване, 

което е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на нормативен или 
административен акт и изискванията на възложителя за настоящата поръчка; 

9.3. Съгласно чл. 112, ал. 2 от ЗОП, Възложителят не сключва договор, когато 

участникът, класиран на първо място: 

а) откаже да сключи договор; 
б) не изпълни някое от условията посочени в чл. 112, ал. 1 от ЗОП, или 

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

9.4. В случаите по т.9. 3 възложителят може да измени влязлото в сила решение в частта 
за определяне на изпълнител и с мотивирано решение да определи втория класиран участник за 

изпълнител. 

9.5. Когато определеният за изпълнител участник откаже да сключи договор, 
възложителят прекратява процедурата или определя за изпълнител втория класиран участник. За 

отказ се приема и неявяването на уговорената дата, освен ако неявяването е по обективни 

причини, за което възложителят е уведомен своевременно. 

9.6. Договорът трябва да съответства на проекта на договор, приложен в документацията, 
допълнен с всички предложения от офертата на участника, въз основа на които последният е 

определен за изпълнител на поръчката. Промени в проекта на договор се допускат по 

изключение, когато е изпълнено условието по чл. 116, ал. 1, т. 5 от ЗОП и са наложени от 
обстоятелства, настъпили по време или след провеждане на процедурата  

9.7. Възложителят сключва договора в едномесечен срок след влизането в сила на 

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



 

 

 

 

 

2030 гр. Костенец , ул. Иван Вазов 2  тел/факс  +3597142/3234;2308 
е-mail: kostenetz_adm@kostenetz.com, www.kostenetz.com 

О Б Щ И Н А   К О С Т Е Н Е Ц 

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

уведомяването на заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител. 

9.8. Възложителят може да сключи договор за възлагане изпълнението на настоящата 

обществена поръчка преди изтичането на 14-дневния срок от уведомяването на заинтересованите 
участници за решението за определяне на изпълнител, когато определеният за изпълнител е 

единственият заинтересован участник или в други случаи, предвидени в закона. 

9.9. Договор за подизпълнение: 
9.9.1. Изпълнителите сключват договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени 

в офертата. Сключването на договор за подизпълнение не освобождава изпълнителя от 

отговорността му за изпълнение на договора за обществена поръчка. 
9.9.1.1. 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. 
9.9.1.2. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, 

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

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. 

9.9.2. Изпълнител на обществена поръчка няма право да: 
9.9.2.1. Възлага изпълнението на една или повече от дейностите, включени в предмета на 

обществената поръчка, на лица, които не са подизпълнители; 

9.9.2.2. Заменя или включва подизпълнител по време на изпълнението на договора, освен 

при възникване на необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия:  
а) за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата; 

б) новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял  

предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които ще 
изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности; 

При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на възложителя 

всички документи, които доказват изпълнението на условията по т. 9.9.2.2. 

 

10. Други: 

10.1. В случай на идентифициране на несъответствия между Документация, 

Обявление и Решение за откриване на обществена поръчка и приложени образци, да се 

прилага с приоритет както следва: Обявление, Решение, Документация (Указания за 

подготовка на офертите, Технически спецификации, Проект на договор, Методика за 

оценка на офертите, Образци на документи и Указания за попълване на образците на 

документи). 

10.2. За неуредени в настоящата документация въпроси се прилагат разпоредбите на 

ЗОП, ППЗОП и приложимото законодателство. 


