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РАЗДЕЛ 4 

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ И УКАЗАНИЕ ЗА ПОДГОТОВКАТА ИМ  
 
 

I. ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ: 

 

1. Образец № 1 – Опис на представените документи; 

2. Образец 2 – еЕЕДОП; 

3. Образец № 3 - Техническо предложение за изпълнение на поръчката; 

4. Образец № 4 – Декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП; 

5. Образец № 5 - Ценово предложение на участника; 

II. УКАЗАНИЕ ЗА ПОДГОТОВКАТА НА ОБРАЗЦИТЕ 

 В ЕЕДОП се попълват данни и информация относно съответствието им с 

приложимите изисквания за личното състояние (по чл. 54 от ЗОП и предвидените по чл. 55 

от ЗОП) и критериите за подбор. ЕЕДОП подават всички членове на участник-обединение, 

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

поръчката. 

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

повече от едно лице, всички лица подписват един и същ еЕЕДОП. Когато е налице 

необходимост от защита на личните данни или при различие в обстоятелствата свързани с 

личното състояние, информацията се попълва в отделен еЕЕДОП за всяко лице или за 

някои от лицата. В тези случаи, когато се подава повече от един еЕЕДОП обстоятелствата 

свързани с критериите за подбор се съдържат само в еЕЕДОП подписан от лице което може 

самостоятелно да представлява съответния стопански субект. 

В еЕЕДОП се представят данни относно публичните регистри в които се съдържа 

информация за декларираните обстоятелства или за компетентния орган който съгласно 

законодателството на съответната държава е длъжен да предоставя информация за тези 

обстоятелства служебно на възложителя. 

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

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

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

се описват в еЕЕДОП, като се прилагат и доказателства за това. 
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Участниците попълват единствено отбелязаните от възложителя раздели на 

еЕЕДОП. 

Подаване на електронен ЕЕДОП 

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 в електронен вид на оптичен носител 

(ЕЕДОП), цифрово подписан - Образец № 2. 

В ЕЕДОП 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 информацията за тези обстоятелства служебно на 

възложителя. 

Единен европейски документ за обществени поръчки в електронен вид (еЕЕДОП) - 

Образец № 2 към документацията за участие в процедурата, се предоставя от възложителя 

във формат PDF (подходящ за преглед) и XML (подходящ за компютърна обработка) на 

страницата на Община Костенец, в „Профил на купувача”, в електронната преписка на 

обществената поръчка. 

Участникът следва да зареди в системата - https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=bg 

от сайта на АОП, получения XML формат на еЕЕДОП и да попълни необходимите данни 

(съгласно изискванията на възложителя, заложени в документацията за участие). 

Попълнения еЕЕДОП се изтегля и подписва с електронен подпис от съответните 

лица. Същия се прилага към пакета документи за участие в процедурата на подходящ 

оптичен носител. Форматът, в който се предоставя документът не следва да позволява 

редактиране на неговото съдържание. 

(Линк към Методическото указание за предоставяне на Единния европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в електронен вид - еЕЕДОП на Агенция по 

обществени поръчки - http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/MU4_2018.pdf; Линк 

към рубриката „Въпроси и отговори” относно информацията свързана с ЕЕДОП на 

Агенция по обществени поръчки.  

 

Попълнения ЕЕДОП се изтегля и подписва с електронен подпис от съответните 

лица. 

Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване 

на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от 

тези лица се представя отделен еЕЕДОП, който съдържа горе посочената информация. 

Възложителят може да изисква от участниците 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. 

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

Папка № 1 „ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ” съдържа: Опис на представените документи – 

Образец № 1; еЕЕДОП - Образец № 2, Документи за доказване на предприетите мерки за 

надеждност/ когато е приложимо/, Договор за обединение /в случай, че участникът е 

https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=bg
https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=bg
http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/MU4_2018.pdf
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обединение/. 

Папка № 2 съдържа: Техническо предложение за изпълнение на поръчката - Образец № 3 

в едно с приложенията, Декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП - Образец № 4 

(по преценка на участника),  

ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ трябва да е в съответствие с Техническата 

спецификация и инвестиционния проект на възложителя и да обхваща минимум: 

МЕ.1. Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта, включващ 

технологията и последователността на извършване на СМР (изпълнението на обекта следва 

да е разделено на етапи, по дейности и задачи съобразно организацията на участника, при 

съблюдаване на предварително обявените условия на възложителя), като е представено 

съблюдаването на общите изисквания за безопасни и здравословни условия на труд в 

строителството.  

МЕ.2. Предложение за организацията на обезпечаване на необходимите ресурси, 

организация на работата на човешкия ресурс за всички дейности, включени в поръчката, с 

посочена йерархична схема, при което е посочено как се разпределят основните 

отговорности и дейностите между предвидения от участника човешки ресурс, в 

съответствие с изложението на подхода за изпълнение на обекта и предварително 

обявените условия на възложителя. 

МЕ.3. Предложение по отношение процеса на комуникация и координация, контрол и 

субординация както между експертите на изпълнителя, така и между заинтересованите 

лица в рамките на изпълнението на поръчката, включително при допустимите варианти по 

прекъсването й. 

МЕ.4. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими 

базови мерки, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното 

въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица. Мерките е необходимо 

задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към 

конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими 

към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. 

Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). 

Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и 

предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението й. 

 Базовите мерки идентифицирани като минимално необходими са: 

 Организиране на работния процес, така че да не се нарушава работният процес в 

сградите в които се извършват дейностите предмет на поръчката; 

 Предприемане на мерки за опазване на живота и здравето на граждани, 

преминаващи в близост до строителния обект; 

 Информиране на постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на 

работите относно предстоящи строително-монтажни работи. 

МЕ.5. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими 

базови мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху 

околната среда. Мерките е необходимо задължително да отчитат спецификата на 
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възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки 

от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на 

нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа 

едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на 

мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в 

случаите на отклонение от изпълнението ѝ. 

 Базовите мерки идентифицирани като минимално необходими са: 

 • Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с 

отработени горива, масла и др.работни течности от механизацията използвана при 

изпълнението предмета на поръчката; 

 • Намаляване запрашеността на атмосферния въздух при изпълнение на 

поръчката; 

 • Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на строителство; 

МЕ.6. Следва да се представи Линеен график (във формат Диаграма на Гант или 

еквивалентен вид) придружен от диаграми на работната ръка и механизацията – който 

отразява поетапност по дейности и задачи на изпълнението на поръчката, отчитайки 

времето за тяхното изпълнение, включително подготвителни работи (мобилизация), работи 

по изпълнението на СМР, тествания (в приложимите случаи), предаване на строежа, както и 

всички други съпътстващи работи, необходими за постигане целите на договора, и 

разпределение на работната сила и механизация, при съблюдаване правилната 

технологична последователност на дейностите, с оглед осигуряване на качественото 

изпълнение на обществената поръчка. Предложеният линеен график трябва да отразява 

предложението за изпълнение на всички дейности по поръчката и да е в съответствие с 

техническите спецификации и предварително обявените условия на възложителя.  

 Забележка: Линейният график не подлежи на оценяване, но следва задължително 

да се представи обвързано с организацията на изпълнение на дейностите, доколкото 

представя изпълнението в съответствие с офертата на участника и изискванията на 

възложителя. Срокът /сроковете/ за изпълнение на дейностите, заложен в линейния график, 

трябва да съответства на предложения срок /срокове/ в образеца на техническото 

предложение от Документацията за участие за възлагане на обществена поръчка, както и на 

съдържанието на останалите елементи от техническото предложение. 

 Гаранционни срокове за строителните дейности. 

Предложения гаранционен срок от участниците следва да е съобразен с 

минималните такива определени в НАРЕДБА № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в 

експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за 

изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти 

 Срок за изпълнение на поръчката следва да бъдат предвидени дни за започване 

на строителството - откриване на строителната площадка със съставяне на протокол обр. 2а, 

за изпълнение на всички видове СМР, за завършване на строителството със съставяне на 

констативен акт обр. 15, както и дни за неблагоприятни климатични условия при 

изпълнение на СМР. 

Всеки участник в обществената поръчка следва да предложи срок, в календарни дни 

за изпълнение на СМР - започва да тече от датата на протокола за откриване на 
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строителната площадка (Образец 2) и приключва с издаването на Констативен акт за 

установяване годността за приемане на строежа Образец 15 /Акт 15/ без забележки. 

Предложеният срок не може да бъде по-кратък от 120 (сто и двадесет) календарни дни и по-

дълъг от 240 (двеста и четиридесет) календарни дни.  

Предложения срок следва да бъде в календарни дни и да е цяло число! 

Срока за изпълнение поръчката се посочват от участника в Техническата оферта и в 

подробния Линеен календарен график, част от нея. 

 

 Спецификация на основните материали - с описание на техническите 

параметри, производител/доставчик/ съответствие със съответния стандарт, съгласно 

Техническата спецификация; 

На този етап, на основание чл. 107 от ЗОП, от участие се отстраняват офертата на 

участник, чието: 

* Техническо предложение не съдържа което и да е от изискуемите компоненти 

и/или приложения или не отговаря на изискванията на Възложителя посочени в 

Техническата спецификация или отделните части на техническото предложение не 

съответстват една на друга; 

* Линеен график не съдържа изискуемите компоненти, или някоя от необходими 

дейности, или показва технологична несъвместимост на отделните строителни операции, 

или е със сгрешена технологична последователност, или е налице несъответствие с 

предложената организация за изпълнение или е налице противоречие с действащата 

нормативна уредба се отстранява.  

* Ако е налице несъответствие/несъгласуваност/противоречие между елементи на 

отделните раздели/части/компоненти на техническото предложение; 

* Участник предложил срок за изпълнение на строителството по-дълъг от 

определения от възложителя максимален срок ще бъде отстранен от участие в процедурата. 

* Ще бъдат отстранени предложения, в които срокът за изпълнение е предложен в 

различна мерна единица и/или е констатирано разминаване между предложения срок за 

изпълнение на строителството и Линейния календарен график. 

 

В случай на непредставяне на Декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП – 

свободен текст, възложителят ще счита липса на такава. Участниците не могат да се 

позовават на конфиденциалност по отношение на предложенията от офертите им, които не 

подлежат на оценка. 

ВАЖНО: Техническото предложение и всички приложения към него следва да се 

представи на хартиен и електронен носител (WORD, PDF или друг формат) 

 

„ПРЕДЛАГАНИ ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ“ отделен непрозрачен запечатан плик, 

съдържащ „Ценово предложение на участника” - изготвя се съгласно Образец № 5 и се 

представя на хартиен носител, а КСС и на електронен в Excel формат. 



Този документ е създаден в рамките на проект „Ремонт и реконструкция на сградата на Общинска администрация в гр. 

Костенец, община Костенец с цел подобряване на нейната енергийна ефективност”, сключен договор с Държавен фонд 

„Земеделие“ (ДФЗ) № BG06RDNP001-7.008-0008-С01 от 04.12.2019 г. 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., 
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съдържанието на публикацията се носи от Община Костенец и при никакви обстоятелства не може да се счита, че 

този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г. 

 

6 

Върху плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ задължително се посочва 

наименованието на участника. 

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

никаква информация относно цената. Участници, които и по какъвто начин са включили 

някъде в офертата си извън плика „Предлагани ценови параметри“ елементи, свързани с 

предлаганата цена (или части от нея), ще бъдат отстранени от участие в процедурата. 

Предложенията на участниците следва да не надвишават прогнозната стойност на 

обществената поръчка. Участник, чиято цена за изпълнение надхвърля прогнозната 

стойност на обществената поръчка, ще бъде отстранен от участие в настоящата процедура. 

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

обявените от възложителя условия. Отговорността за правилното разбиране на 

условията от обявлението и указанията за участие се носи единствено от участниците. 

Участник който представи оферта, която не отговаря на условията за 

представяне, включително за форма, начин, срок и валидност ще бъде отстранен от 

процедурата. 


