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ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: 

 

Проектиране и  изпълнение на строителни дейности във връзка с 

реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на 

многофамилните жилищни сгради на територията на Община В. Търново   

по обособени позиции: 

 

Обособена позиция №1 - Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. 

Велико Търново, ул."Георги Живков" №1, вх. А, вх. Б, вх. В, вх. Г, вх.Д, вх.Е, вх.Ж; 

 
Обособена позиция №2 - Многофамилна жилищна сграда находяща се в: гр. Велико 

Търново, ул. „Филип Тотю“ № 15, входове А, Б и В и № 17, входове А, Б и В; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОДОБРЕНА С РЕШЕНИЕ № РД 24-67/02.12.2016 г. ЗА ОТКРИВАНЕ НА 
ПРОЦЕДУРА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО 
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Глава І „Решение и обявление” 

- Решение за откриване на процедурата 
- Обявление за обществената поръчка  

 
Глава ІІ „Указания за участие и провеждане на процедурата” 

- Раздел 1  „Общи правила за участие в процедурата” 
- Раздел 2 „Условия за получаване на разяснения по документацията за 

участие и комуникация между възложителя и участниците” 
- Раздел 3 „Разглеждане, оценка и класиране на офертите”             
- Раздел 4 „Определяне на изпълнител на обществена поръчка”  
- Раздел 5 „Прекратяване на процедурата”  
- Раздел 6 „Договор за обществена поръчка” 
- Раздел 7 „Гаранции”  

 
Глава ІІІ „Указания за подготовка на офертата” 

- Раздел 1 „Общи положения за представяне на офертата” 
- Раздел 2  „Общи положения при участие като обединение” 
- Раздел 3 „Общи положения при участие с подизпълнител” 

 
Глава ІV „Съдържание на офертата и изискуеми документи”                       

- Раздел 1 Съдържание на плик № 1 „Документи за подбор” 
- Раздел 2 Съдържание на плик № 2 „Предложение за изпълнение на 

поръчката 
- Раздел 3 Съдържание на плик № 3 „Предлагани ценови параметри” 

                 
Глава V ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ И СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 
Глава VІ  „Образци” 
Образец №1 Опис на документи съдържащи се в офертата; 
Образец № 2 Информация, съгласно чл. 44, ал.1 от ППЗОП относно правно-организационната 
форма, под която  се осъществява дейността, както и списък на всички задължени лица по 
смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП, независимо от наименованието на органите, в които участват, 
или длъжностите, които заемат. 
Образец № 3 Декларация за липса на пречки за участие в процедура по ЗОП, съгласно Закона 
за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 
преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни 
собственици. 
Образец  № 4 Техническо предложение по чл. 39, ал.3,т.1 от  ППЗОП  
Образец  № 5 Предложение за изпълнение на поръчката по чл. 39, ал. 3(„б”)  от ППЗОП в 
съответствие с техническото задание и спецификация и изискванията на възложителя; 
Образец  №6.1. Ценово предложение по чл. 39, ал. 3, т.2 от ППЗОП – за обособена позиция 
№1 и Приложение № 6.1 към Ценовото предложение; 
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Образец  №6.2. Ценово предложение по чл. 39, ал. 3, т.2 от ППЗОП – за обособена позиция 
№2 и Приложение № 6.2 към Ценовото предложение; 
Приложение № 7 Стандартен образец за единния европейски документ за обществени 
поръчки (ЕЕДОП) 
Приложение №8 – Декларация 
Образец № 9.1. – Проект на договор за обособена позиция №1 
Образец № 9.2. - Проект на договор за обособена позиция №2 
Образец № 10 – Декларация във връзка с  чл. 101, ал.11 от ЗОП  във връзка с чл. 107, т.4 от 
ЗОП 
Образец № 11 – Декларация за съгласие за участие като подизпълнител 
Образец № 12 - Банкова гаранция за изпълнение на договор 
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УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

 
    Община Велико Търново, с адрес: гр. Велико Търново, пл. „Майка България” № 2 и на 
основание Решение №РД 24-67 / 02.12.2016 г. на Кмета на Община Велико Търново за 
откриване на процедурата и в качеството му на Възложител, съгласно чл. 5, ал.2, т.9 от ЗОП  
приканва всички заинтересовани лица за участие в открита процедура за възлагане на 
обществена поръчка, с предмет: Проектиране и  изпълнение на строителни дейности във 
връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на 
многофамилните жилищни сгради на територията на Община В. Търново   по обособени 
позиции: 

Обособена позиция №1 - Многофамилна жилищна сграда с административен адрес 
гр. Велико Търново, ул."Георги Живков" №1, вх. А, вх. Б, вх. В, вх. Г, вх.Д, вх.Е, вх.Ж,  

 Обособена позиция №2 - Многофамилна жилищна сграда находяща се в: гр. Велико 
Търново, ул. „Филип Тотю“ № 15, входове А, Б и В и № 17, входове А, Б и В. 

Вид на поцедурата – открита процедура по смисъла на чл. 18, ал.2 от ЗОП. 
В процедурата могат да подават оферти всички български или чуждестранни физически 

или юридически лица, включително техни обединения, както и всяко друго образувание, 
което има право да изпълнява дейностите предмет на поръчката, съгласно законодателството 
на държавата, в която то е установено. Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен 
кандидат или участник в процедура за възлагане на обществена поръчка, ако може 
самостоятелно да подава заявления за участие или оферти и да сключва договори съгласно 
законодателството на държавата, в която е установен. 
 

Настоящата документация ще Ви помогне да се запознаете с условията и да подготвите 
своите оферти за участие в тази процедура по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП). 
Участниците в процедурата следва да прегледат и да се съобразят с всички указания, образци, 
условия и изисквания, посочени в Документацията. 

Офертите на участниците ще се приемат в “Общински център за услуги и информация 
на гражданите” (ОЦУИГ) в сградата на общината на адрес гр. Велико Търново, пл. „Майка 
България” № 2, Пощенски код 5000 в срок, съгласно обявлението. 

За допълнителна информация и въпроси може да се обръщате към арх. Николай 
Миладинов – главен експерт в отдел „Устройство на територията” в Дирекция СУТ, тел. 
062/619 510, както и към инж. Ивайло Дачев  - главен експерт в отдел „Техническа 
инфраструктура” в Дирекция СУТ, тел. 062/ 619 513 в Община Велико Търново. 

При наличие на противоречие между тази документация и разпоредбите на Закона за 
обществените поръчки или Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки се 
прилагат разпоредбите на съответния нормативен акт.  

По отношение на неописаните обстоятелствено елементи от документацията пряко 
приложение намират разпоредбите на Закона за обществените поръчки и Правилника за 
прилагане на Закона за обществените поръчки. Относно  откриването и провеждането на 
процедурата  за възлагане на обществена поръчка и сключването на договор пряко 
приложение има ЗОП и ППЗОП, като съответните разпоредби намират приложение и без да са 
възпроизведени в решението, обявлението или документацията. 
 Всеки участник в процедурата следва да се запознае със Закона за обществените 
поръчки и Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки по отношение на 
всички въпроси, които не са обстоятелствено описани в  решението, обявлението  или 
документацията за участие и  може да се възползва от всички правни възможности,  
предвидени в ЗОП и ППЗОП, във връзка с подготовката на офертата и  участието си  в 
процедурата. 
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Съгласно чл. 54, ал.1 от ЗОП Възложителят отстранява от участие в процедура за 
възлагане на обществена поръчка участник, когато: 

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

108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, 
чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс; 

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

аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна; 
 
 3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 

162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към 
държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични 
задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на 
държавата, в която участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване 
или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила; 

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

изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил чл. 118, чл. 128, чл. 245 и чл. 301 – 
305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, 
съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен; 

 
 7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен. 
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Участниците са длъжни да уведомят писмено възложителя в 3-дневен срок от 
настъпване на  някое  от обстоятелствата по  точки от 1 до 7. В този случай 
възложителят предава уведомлението на председателя на комисията по чл. 103, ал. 1 ЗОП, а 
когато документите по чл. 106, ал. 1 ЗОП са получени от възложителя, той връща на 
комисията доклада с указания за отразяване на новонастъпилите обстоятелства. 
 

Основанията посочени по - горе по т.1, т.2 и т.7 се отнасят за лицата, които представляват 
участника,  лицата които са членовете на управителни и надзорни органи  на участника и 
за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от 
тези органи /други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху 
дейността на предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за 
представляващите го лица, членовете на управителните или надзорните органи/ 

 
  Под „лицата, които представляват участника” и  „лицата, които са членове на 

управителни и надзорни органи на участника” да се разбират, както следва: 
 
 -  при събирателно дружество – лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския 

закон; 

Чл. 84. (1) Всеки съдружник има право да управлява дружествените работи освен ако с 
дружествения договор е възложено управлението на един или няколко съдружници или 
на друго лице. 

Чл. 89. (1) Всеки съдружник представлява дружеството, ако с дружествения договор не е 
предвидено друго. 

 
 -  при командитно дружество – неограничено отговорните съдружници по чл. 105 

от Търговския закон; 

Чл. 105. Управлението и представителството на дружеството се извършват от 
неограничено отговорните съдружници. Ограничено отговорният съдружник няма право на 
управление и не може да спира решенията на неограничено отговорните съдружници. 

 
- при дружество с ограничена отговорност – лицата по чл. 141, ал. 1 и 2 от Търговския 

закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност – лицата по чл. 147, ал. 1 от 
Търговския закон; 

Чл. 141. (1) Управителят организира и ръководи дейността на дружеството съобразно 
закона и решенията на общото събрание. 

(2) Дружеството се представлява от управителя. При няколко управители всеки един от 
тях може да действува самостоятелно освен ако дружественият договор предвижда друго. 
Други ограничения на представителната власт на управителя нямат действие по 
отношение на трети лица. 

Чл. 147. (1) Едноличният собственик на капитала управлява и представлява дружеството 
лично или чрез определен от него управител. Ако собственикът е юридическо лице, 
неговият ръководител или определено от него лице управлява дружеството. 
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 -  при акционерно дружество – лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 244, ал. 1 от 
Търговския закон; 

 

Чл. 241. (1) Акционерното дружество се управлява и представлява от управителен съвет, 
който извършва своята дейност под контрола на надзорен съвет. 

Чл. 242. (1) Надзорният съвет не може да участвува в управлението на дружеството. Той 
представлява дружеството само в отношенията с управителния съвет. 

Чл. 244. (1) Дружеството се управлява и представлява от съвет на директорите. Той се 
състои най-малко от три, но не повече от девет лица. 

 
 - при командитно дружество с акции – лицата по чл. 256 във връзка с чл. 244, ал. 1 от 

Търговския закон; 

Чл. 256. Органите за управление на командитното дружество с акции са определените в ТЗ 
органи за управление на акционерното дружество по едностепенната система. 

Чл. 244. (1) Дружеството се управлява и представлява от съвет на директорите. Той се 
състои най-малко от три, но не повече от девет лица. 

 
 -  при едноличен търговец – физическото лице – търговец; 
 
- при клон на чуждестранно лице – лицето, което управлява и представлява клона или 

има аналогични права съгласно законодателството на държавата, в която клонът е 
регистриран; 

 
- в  горните случаи  и прокуристите, когато има такива. В този  случай, когато лицето 

има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято 
представителна власт е включена територията на Република България. 
 

 - в останалите случаи, включително за чуждестранните лица – лицата, които 
представляват, управляват и контролират участника съгласно законодателството на 
държавата, в която са установени. 
 

Участниците  са длъжни да представят необходимата информация относно 
правно-организационната форма, под която осъществяват дейността си, както и 
списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП, независимо от 
наименованието на органите, в които участват, или длъжностите, които заемат. 
 

 Условието, че  Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на 
обществена поръчка участник при наличие на задължения за данъци и задължителни 
осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния 
процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на 
възложителя и на  участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен 
орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, освен ако е 
допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по 
акт, който не е влязъл в сила   не се прилага, когато: 

 
- се налага да се защитят особено важни държавни или обществени интереси; 
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- размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е не 

повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова 
година. 
 

Участник, за когото са налице основания  за отстраняване от участие в процедура за 
възлагане на обществена поръчка участник по т.1, т.2, т.3, т.4; т.5; т.6 и т.7 посочени по- 
горе, има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата 
надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване по чл. 54, ал.1 от 
ЗОП. За тази цел участникът може да докаже, че:  

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

лихви и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени; 
 
 2. е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди, 

настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение; 
 
 3. е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал на 

компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически, организационни и 
кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или нарушения. 

 
 Възложителят преценява предприетите от участника мерки, като отчита тежестта и 

конкретните обстоятелства, свързани с престъплението или нарушението. 
 
 В случай че предприетите от участника мерки са достатъчни, за да се гарантира неговата 

надеждност, възложителят не го отстранява от процедурата. 
 
 Мотивите за приемане или отхвърляне на предприетите мерки и представените 

доказателства се посочват в решението за класиране или прекратяване на процедурата, в 
зависимост от вида и етапа, на който се намира процедурата. 

 
 Участник, който с влязла в сила присъда или друг акт съгласно законодателството на 

държавата, в която е произнесена присъдата или е издаден актът, е лишен от правото да 
участва в процедури за обществени поръчки или концесии, няма право да използва 
предвидената в чл. 56, ал. 1 от ЗОП възможност за времето, определено с присъдата или акта. 

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

чл. 54, ал. 1  от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата. 
 
 Условието се прилага и когато участник в процедурата е обединение от физически и/или 

юридически лица и за член на обединението е налице някое от основанията за отстраняване. 
 
Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане на следните срокове: 
 
 1. пет години от влизането в сила на присъдата – по отношение на обстоятелства по чл. 

54, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗОП, освен ако в присъдата е посочен друг срок; 
 
 2. три години от датата на настъпване на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 5, буква "а" и 

т. 6 от ЗОП, освен ако в акта, с който е установено обстоятелството, е посочен друг срок. 
 

 Доказване липсата на основания за отстраняване 
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За доказване на липсата на основания за отстраняване участникът, избран за изпълнител, 

представя: 
 
 1. за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП – свидетелство за съдимост; 
 
 2. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП – удостоверение от органите по 

приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя и на кандидата или 
участника; 

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

Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда".  Когато в удостоверението се съдържа 
информация за влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение за нарушение 
по чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП, участникът представя декларация, че нарушението не е 
извършено при изпълнение на договор за обществена поръчка. 

 
 

Когато участникът, избран за изпълнител, е чуждестранно лице, той представя съответния 
документ по чл. 58, ал. 1 от ЗОП, издаден от компетентен орган, съгласно законодателството 
на държавата, в която участникът е установен. В този случай, когато в съответната държава не 
се издават документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват 
всички обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация има правно 
значение съгласно законодателството на съответната държава. Когато декларацията няма 
правно значение, участникът представя официално заявление, направено пред компетентен 
орган в съответната държава. 
 

 Съгласно чл. 66, ал.2 от ЗОП  за подизпълнителите не  трябва  да са налице основания за 
отстраняване от процедурата. 

 
 Съгласно чл. 65, ал.4 от ЗОП  за  третите лица  не трябва да са налице основанията за 

отстраняване от процедурата. 
 

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

 
Офертите се изготвят на български език.  
До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник може да промени, да 

допълни или да оттегли офертата си. 
 
 Всеки участник в процедура за възлагане на обществена поръчка има право да представи 

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

участник, не може да подава самостоятелно 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 участници в една и съща процедура. 
 
 При подаване оферта участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и 

съответствие с критериите за подбор чрез представяне на единен европейски документ за 
обществени поръчки (ЕЕДОП). В него се предоставя съответната информация, изисквана от 
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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. 

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

доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва 
подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП, който съдържа 
информацията по чл.67, ал. 1 от ЗОП. 
 

 Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или 
част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е 
необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. 

 
Преди сключването на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от 

участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи 
липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените 
критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако 
има такива. 

 
 

Други основания за отстраняване от участие 
 
 Освен на основанията по чл. 54  от ЗОП възложителят отстранява от процедурата: 
 
 1. участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго 

условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в документацията; 
 
 2. участник, който е представил оферта, която не отговаря на: 
 
 а) предварително обявените условия на поръчката; 
 
 б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото 

право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното 
екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 на ЗОП; 

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

оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5 от ЗОП; 
 
 4. участници, които са свързани лица. 

 
"Свързани лица" са тези по смисъла на § 1, т. 13 и 14 от допълнителните разпоредби 

на Закона за публичното предлагане на ценни книжа. 
 

§ 1, т. 13  "Свързани лица" са: 
а) лицата, едното от които контролира другото лице или негово дъщерно дружество; 
б) лицата, чиято дейност се контролира от трето лице; 
в) лицата, които съвместно контролират трето лице; 
г) съпрузите, роднините по права линия без ограничения, роднините по съребрена линия до 
четвърта степен включително и роднините по сватовство до четвърта степен включително. 
 
§ 1, т. 14   "Контрол" е налице, когато едно лице: 
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а) притежава, включително чрез дъщерно дружество или по силата на споразумение с друго 
лице, над 50 на сто от броя на гласовете в общото събрание на едно дружество или друго 
юридическо лице; или 
б) може да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на управителния 
или контролния орган на едно юридическо лице; или 
в) може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на решения във 
връзка с дейността на юридическо лице. 

 
 

Участник, за който е налице някое от следните обстоятелства се отстранява от участие в 
процедурата: 1. Представената   оферта е постъпила след изтичане на крайния срок или 
представения отговор на участника е постъпил след крайния срок, определен от комисията;2. 
Представената  оферта не отговаря на обявените условия в тази документация; 3. Не е 
представен някой от изисканите от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документи, както и когато представените 
документи са непълни или  не е представена информация, изискана съгласно документацията 
за участие  и съгласно ЗОП, или са  посочени условия в  офертата в противоречие с 
одобрените в документацията за участие;4. Участникът не е декларирал, липсата на  
определени обстоятелства или не всички лица, за които  има изискване да декларират липсата 
на определените обстоятелства са го направили или не е поел с техническото си предложение, 
изискан от възложителя ангажимент;5. Ако участникът не отговори след отправено до него 
писмо от комисията на основание чл. 104, ал.5 от ЗОП;Ако  участник или негов управител, 
респективно член на управителните и /или надзорни му органи, а в случай, че членовете са 
юридически лица – техните представители в управителния  и/или надзорен орган, декларира в 
съответните декларации или посочи в други документи неверни данни и обстоятелства и това 
бъде установено от комисията за разглеждане, оценяване и класиране на офертите в хода на 
провеждане на процедурата по избор на изпълнител, този  участник ще бъда отстранен от 
участие в процедурата по възлагане на настоящата обществена поръчка.Участници, които и 
по какъвто и да е 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;Комисията предлага за отстраняване участника от участие в 
процедурата, ако направи предложения с противоречие с условията на проекта на договор. 
Участник, който в предложението си за изпълнение на поръчката направи предложения в 
противоречие с условията на  проекто- договора или документацията не се оценява  и се 
отстранява от участие;Участниците следва да проучат всички указания и условия за участие, 
дадени в документацията за участие. Представянето на оферта задължава участника да приеме 
напълно всички изисквания и условия, посочени в тази документация. Поставянето от страна 
на участника на условия и изисквания, които не отговарят на обявените в документацията, 
води до отстраняване на този участник от участие в процедурата. Отстранява се от участие 
участник, който постави в методологията си или някъде другаде в офертата,  по- неизгодни 
условия или такива в противоречие с условията на проекта на договор; 
 
 

Участник не може да бъде отстранен от процедура за възлагане на обществена поръчка 
на основание на неговия статут или на правната му форма, когато той или участниците в 
обединението имат право да предоставят съответната услуга, доставка или строителство в 
държавата членка, в която са установени. 
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Разяснения по условията на процедурата 
 
Лицата могат да поискат писмено от възложителя разяснения по решението, обявлението, 

документацията за обществената поръчка до 10 дни преди изтичане на срока за получаване на 
офертите. 

Възложителят предоставя разясненията в 4-дневен срок от получаване на искането, но не 
по-късно от 6 дни преди срока за получаване на оферти. В разясненията не се посочва лицето, 
направило запитването. 

Възложителят не предоставя разяснения, ако искането е постъпило след срока по  чл. 33, 
ал. 1 от ЗОП. 

 
 Разясненията се предоставят чрез публикуване на профила на купувача. 

Искането за разяснение се адресира до Кмета на Община Велико Търново и се изпраща 
по реда на изпращане на офертите до Общински център за услуги и информация на 
гражданите (ОЦУИГ) в сградата на общината на адрес гр. Велико Търново, пл. „Майка 
България” № 2, Пощенски код 5000. Искането може да бъде направено по факс или по 
електронната поща след сканиране на подписаното и подпечатано искане до mop_vt@abv.bg. 
Искането за разяснение се подписва и подпечатва от представляващия участника, съгласно 
данни по актуална търговска регистрация и съдържа данни за участника, съгласно примера:  

 
До Кмета на Община Велико Търново 
Възложител по чл. 5, ал.2, т.9 от ЗОП   
 
Искане за разяснение по документация за процедура за възлагане на обществена 

поръчка с предмет: ……………………………., с уникален номер в РОП ………………За 
позиция…………………………………………………………………………. 

 / посочва се, ако процедурата е по позиции/ 
От участник: ……………………………….……… ЕИК ……………………………………… 
Адрес за кореспонденция:  град: ………….…………… Пощенски код…………………….... 
Улица…………………………………………………………..……., вх. … № …, ет………...... 
Телефон: …………………………… факс: ……………………………...……………………… 
Електронна поща …………………………………………..…………………………………...... 
Лице за контакти: ………………………………………………………………………………... 
 
На основание чл. 33, ал.1 от ЗОП отправяме към Вас следните въпроси по 
документацията за участие:  

1. ……….. 
2.  ………………… 
3. ……………………….. 

Представляващ, съгласно данни по актуална търговска регистрация: …….. 
                                                                                                       /трите имена; подпис; печат / 
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КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И УЧАСТНИЦИТЕ 
 

 1. Всички комуникации и действия на Възложителя и на участниците, свързани с 
настоящата открита процедура са в писмен вид. 

2. Участникът може да представя своите писма и уведомления в Общински център за 
услуги и информация на гражданите (ОЦУИГ) в сградата на общината на адрес гр. Велико 
Търново, пл. „Майка България” № 2, Пощенски код 5000; по факс, чрез препоръчано писмо с 
обратна разписка или куриерска служба или по електронната поща на mop_vt@abv.bg.  

3. Решенията/уведомленията на възложителя, за които той е длъжен да уведоми 
участниците и документите, които се прилагат към тях, се връчват лично срещу подпис или се 
изпращат с препоръчано писмо с обратна разписка, по факс или по електронната поща или 
чрез комбинация от тези средства по избор на Възложителя. Всички уведомления, писма, 
решения, заповеди и др. се смятат за получени от участника, ако възложителят ги е изпратил 
на посоченият в офертата електронен адрес. 

4. Уведомлението се счита за получено, когато писмото е изпратено с обратна 
разписка, но адресатът е сменил своя  пощенски адрес и не е информирал своевременно за 
това възложителя или не е предприел действия по получаване или откаже получаването му. В 
този случай, съобщението се публикува на профила на купувача и се счита за получено от 
участника в деня на публикуването.  

Възложителят не носи отговорност за неполучени писмо, уведомления и др., за които 
участникът не е предприел необходимите действия за получаване.  
 При изпращане на искане за разяснение по факс участниците са длъжни да настроят 
факс апарата по начин, който позволява на възложителя да получи: 

1. номера, от който постъпва писмото; 
2. дата и час на изпращане.  
Искания за разяснения, които не съдържат данните по-горе или грешна дата и час, не се 

приемат за редовни и по тях не се отговаря. Не се отговаря по искания, които не съдържат 
подпис и печат или подписа не е на лице, представляващо участника, съгласно актуални 
данни от Търговския регистър към Агенцията по вписванията. 

Решенията, уведомления, писма и др. изпратени от възложителя по факс или по 
електронен път, се приемат за редовно връчени, ако са изпратени на посочения от адресата 
номер на факс или електронен адрес. 
 

Възложителят изпраща решението за определяне на изпълнител и/или за прекратяване на 
процедура в тридневен срок от издаването им. В решенията се посочва връзка към 
електронната преписка в профила на купувача, където са публикувани протоколите и 
окончателните доклади на комисията или на журито. Решенията се изпращат: 

 1. на адрес, посочен от участника: 
 а) на електронна поща, като съобщението, с което се изпращат, се подписва с електронен 

подпис, или 
 б) чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка; 
 2. по факс. 

Когато решението не е получено от 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. 

 
 

 
 

mailto:mop_vt@abv.bg
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Възложителят назначава комисия със заповед след изтичането на срока за получаване на 
оферти за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на офертите. 
Комисията се състои от нечетен брой членове. По отношение на членовете на комисията не 
трябва да е налице конфликт на интереси с участниците. Действията на комисията се 
протоколират, като резултатите от работата й се отразяват в доклад. 

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

комисията е против взетото решение, той подписва протокола с особено мнение и писмено 
излага мотивите си. Когато член на комисия не е съгласен с решенията и предложенията на 
комисията, той подписва съответните документи с особено мнение. Особеното мнение се 
аргументира писмено, като мотивите са неразделна част от доклада по чл. 103, ал. 3 ЗОП. 
 
Членовете на комисията: 

 1. участват в заседанията на комисията; 
 2. лично разглеждат документите, участват при вземането на решения и поставят 

оценки на офертите; 
 3. подписват всички протоколи и доклади от работата на комисията.  
Решенията на комисията се вземат с обикновено мнозинство.  

 
Членовете на комисията са длъжни да пазят в тайна обстоятелствата, които са 

узнали във връзка със своята работа в комисията. 
Комисията и всеки от членовете й са независими при изразяване на становища и 

вземане на решения, като в действията си се ръководят единствено от закона. 
Всеки член на комисия незабавно докладва на възложителя случаите, при които е 

поставен под натиск да вземе нерегламентирано решение в полза на участник. 
 

Действия на комисията при разглеждане на оферти:  
 
При промяна в датата, часа или мястото за отваряне на офертите участниците се 

уведомяват чрез профила на купувача най-малко 48 часа преди новоопределения час. 
 
 Комисията по чл. 103, ал. 1 ЗОП започва работа след получаване на представените 

оферти и протокола по чл. 48, ал. 6 ППЗОП. 
 
 Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват 

участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и 
представители на средствата за масово осведомяване. 

 
Комисията отваря по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни опаковки 

и оповестява тяхното съдържание, а когато е приложимо – проверява за наличието на 
отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри".  

 
Най-малко трима от членовете на комисията подписват техническото предложение и 

плика с надпис "Предлагани ценови параметри".  
 
Комисията предлага по един от присъстващите представители на другите участници 
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да подпише техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри" 
след което  приключва публичната част от заседанието на комисията.  

Комисията разглежда документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с 
изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, 
и съставя протокол. 

Когато по отношение на критериите за подбор или изискванията към личното състояние 
на участниците се установи липса, непълнота и/или несъответствие на информацията, 
включително нередовност или фактическа грешка, на участниците се предоставя възможност 
да представят нова информация, да допълнят или да пояснят представената информация. 

Когато установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, 
включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към 
личното състояние или критериите за подбор, комисията ги посочва в протокола и изпраща 
протокола на всички участници в деня на публикуването му в профила на купувача. 

В срок до 5 работни дни от получаването на протокола участниците, по отношение на 
които е констатирано несъответствие или липса на информация, могат да представят на 
комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена 
информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и 
обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти. Тази 
възможност се прилага и за подизпълнителите и третите лица, посочени от участника. 
Участникът може да замени подизпълнител или трето лице, когато е установено, че 
подизпълнителят или третото лице не отговарят на условията на възложителя, когато 
това не води до промяна на техническото предложение. 

 Когато промените се отнасят до обстоятелства, различни от посочените по чл. 54, 
ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 ЗОП, новият ЕЕДОП може да бъде подписан от едно от 
лицата, които могат самостоятелно да представляват участника. 

Допълнително изисканите документи се представят в Общински център за услуги и 
информация на гражданите (ОЦУИГ) в сградата на общината на адрес гр. Велико Търново, 
пл. „Майка България” № 2, Пощенски код 5000 в запечатана непрозрачна  опаковка върху 
която, освен идентификацията на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс и e-mail, 
се изписва: 
 

                                                              О Т Г О В О Р 
 
На  писмо с изх. № …………………/ 201…г. 
До …………………………………………../посочват се имената/, Председател на 
комисията, определена от Кмета на Община Велико Търново  по обществена поръчка с 
предмет: 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
От участник: ……………………………….……… ЕИК …………………………………….. 
Адрес за кореспонденция:  град: ………….…………… Пощенски код……………………. 
Улица…………………………………………………………..……., вх. … № …, ет………... 
Телефон: …………………………… факс: ……………………….………………………….. 
Електронна поща ……………………………………..…………………………………........... 
Лице за контакти: ………………………………………………………………………............ 
 
                       ДА СЕ ОТВОРИ НА ЗАСЕДАНИЕТО НА КОМИСИЯТА 
определена от Кмета на Община Велико Търново по обществена поръчка с предмет: 
…………………………………………………………………………………………………. 
 

 
 
След изтичането на  указания срок от 5 работни дни комисията пристъпва към 
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разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на 
участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.  

 
При извършването на предварителния подбор и на всеки етап от процедурата 

комисията може при необходимост да иска разяснения за данни, заявени от участниците, 
и/или да проверява заявените данни, включително чрез изискване на информация от други 
органи и лица. 

 
 При разглеждане на офертите, когато е необходимо, се допуска извършване на проверки 

по заявените от участниците данни, включително чрез изискване на информация от други 
органи и лица. От участниците може да се изиска да предоставят разяснения или 
допълнителни доказателства за данни, посочени в офертата. Проверката и разясненията не 
могат да водят до промени в техническото и ценовото предложение на участниците. 

 
Комисията не разглежда техническите предложения на участниците, за които е 

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

 
Комисията разглежда допуснатите оферти и проверява за тяхното съответствие с 

предварително обявените условия.  
 
Ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на 

възложителя, не се отваря. 
 
Когато част от показателите за оценка обхващат параметри от техническото 

предложение, комисията отваря ценовото предложение, след като е извършила оценяване на 
офертите по другите показатели. 

 
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 лицата по чл. 54, ал. 2 
ППЗОП - 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. 

 Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с 
предварително обявените от възложителя условия. 

 
Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, с предимство се 

класира офертата, в която се съдържат по-изгодни предложения, преценени в следния ред: 
 
1. по-ниска предложена цена; 

2. по-изгодно предложение за размера на разходите, сравнени в низходящ ред съобразно 
тяхната тежест; 

 3. по-изгодно предложение по показатели извън посочените по т. 1 и 2, сравнени в 
низходящ ред съобразно тяхната тежест. 

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между 
класираните на първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани в 
съответствие с  правилото по- горе или ако критерият за възлагане е най-ниска цена и тази 
цена се предлага в две или повече оферти. 
 
 

Необичайно благоприятни оферти 
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 Когато предложение в офертата на участник, свързано с цена или разходи, което 
подлежи на оценяване, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на 
предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, възложителят изисква 
подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване, която се представя в 5-дневен 
срок от получаване на искането. 

 
Обосновката може да се отнася до: 
 
 1. икономическите особености на производствения процес, на предоставяните услуги 

или на строителния метод; 
 2. избраните технически решения или наличието на изключително благоприятни условия 

за участника за предоставянето на продуктите или услугите или за изпълнението на 
строителството; 

 3. оригиналност на предложеното от участника решение по отношение на 
строителството, доставките или услугите; 

 4. спазването на задълженията по чл. 115 от ЗОП, а именно:  „При изпълнението на 
договорите за обществени поръчки изпълнителите и техните подизпълнители са длъжни да 
спазват всички приложими 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 съгласно приложение № 10.” 

 5. възможността участникът да получи държавна помощ. 
 
Получената обосновка се оценява по отношение на нейната пълнота и обективност 

относно обстоятелствата по чл. 72, ал. 2 от ЗОП, на които се позовава участникът. При 
необходимост от участника може да бъде изискана уточняваща информация. Обосновката 
може да не бъде приета и участникът да бъде отстранен само когато представените 
доказателства не са достатъчни, за да обосноват предложената цена или разходи. 

 
Не се приема оферта, когато се установи, че предложените в нея цена или разходи са с 

повече от 20 на сто по-благоприятни от средните стойности на съответните предложения в 
останалите оферти, защото не са спазени норми и правила, 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. 

 Не се приема оферта, когато се установи, че предложените в нея цена или разходи са с 
повече от 20 на сто по-благоприятни от средната стойност на съответните предложения в 
останалите оферти поради получена държавна помощ, когато участникът не може да докаже в 
предвидения срок, че помощта е съвместима с вътрешния пазар по смисъла на чл. 107 от 
ДФЕС. 
  

 Комисията изготвя доклад за резултатите от работата си в съответствие с чл. 60, 
ал.1, ал.2, ал.3 от ППЗОП. 
В 10-дневен срок от получаването на доклада възложителят го утвърждава или го връща на 
комисията с писмени указания. 

   
 В 10-дневен срок от утвърждаване на доклада възложителят издава решение за 

определяне на изпълнител или за прекратяване на процедурата. 
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Окончателни решения по процедурата 
Процедурата  може да завърши с решение за: 
 
 1. определяне на изпълнител по договор за обществена поръчка; 
 
 2. прекратяване на процедурата. 
 
Определяне на изпълнител на обществената поръчка 
Възложителят определя за изпълнител на поръчката участник, за когото са изпълнени 

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

ал. 3 от ЗОП, и отговаря на критериите за подбор, а когато е приложимо – и на 
недискриминационните правила и критерии за намаляване броя на кандидатите; 

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

обявените от възложителя условия и избрания критерий за възлагане. 
 
 

 

 
 
 
Прекратяване на процедурата 
 
 Възложителят прекратява процедурата с мотивирано решение, когато: 
 
 1. не е подадена нито една оферта; 
 
 2. всички оферти не отговарят на условията за представяне, включително за форма, 

начин и срок, или са неподходящи; 
 

 3. първият и вторият класиран участник откаже да сключи договор; 
 
 4. са установени нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат 

отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата; 
 
 5. поради неизпълнение на някое от условията по чл. 112, ал. 1 от ЗОП не се сключва 

договор за обществена поръчка. 
 
6. всички оферти, които отговарят на предварително обявените от възложителя условия, 

надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури. В  този случай възложителят 
задължително включва в решението най-ниската предложена цена и не може да сключва 
договор със същия предмет за цена, равна или по-голяма от посочената в решението, при 
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провеждане на следваща процедура в рамките на същата година. 
 
 7. отпадне необходимостта от провеждане на процедурата или от възлагане на договора в 

резултат на съществена промяна в обстоятелствата или при невъзможност да се осигури 
финансиране за изпълнението на поръчката по причини, които възложителят не е могъл да 
предвиди; 

 
 8. са необходими съществени промени в условията на обявената поръчка, които биха 

променили кръга на заинтересованите лица. 
 
Възложителят може да прекрати процедурата с мотивирано решение, когато: 
 
 1. е подадена само една оферта; 
 
 2. има само една подходяща оферта; 

 
 3. участникът, класиран на първо място: 
 
 а) откаже да сключи договор; 
 
 б) не изпълни някое от условията по чл. 112, ал. 1 от ЗОП, или 
 
 в) не докаже, че не са налице основания за отстраняване от процедурата. 
 
 
Когато първоначално обявената процедура е прекратена, възложителят може да открие 

нова процедура за възлагане на обществена поръчка със същия предмет само ако решението 
за прекратяване е влязло в сила. 

 
 Възложителят може да отмени влязлото в сила решение за определяне на изпълнител и да 
издаде решение за прекратяване на процедурата, когато преди сключването на договора 
възникне обстоятелство по чл. 110, ал. 1, т. 4, 6 и 8 или ал. 2, т. 4 от ЗОП. 
 

 

 
 

 
     

  
Възложителят сключва с определения изпълнител писмен договор за обществена 

поръчка, при условие че при подписване на договора определеният изпълнител: 
 
 
 1. изпълни задължението по чл. 67, ал. 6 от ЗОП, а именно: преди сключването на 

договор за обществена поръчка да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата 
на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените 
критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако 
има такива. 
 

 2. представи определената гаранция за изпълнение на договора; 
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 3. извърши съответна регистрация, представи документ или изпълни друго изискване, 
което е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на нормативен или 
административен акт и е поставено от възложителя в условията на обявената поръчка. 

 
 
Преди сключването на договор за обществена поръчка Възложителят изисква от участника, 
определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на 
основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии 
за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива. 
 
І. За доказване на липсата на основания за отстраняване участника, избран за изпълнител е 
длъжен да представи: 
1. за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 ЗОП – свидетелство за съдимост; 
2. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 ЗОП – удостоверение от органите по приходите и 
удостоверение от общината по седалището на възложителя и на участника; 
3. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 ЗОП– удостоверение от органите на Изпълнителна 
агенция "Главна инспекция по труда"; В случай че в удостоверението се съдържа информация 
за влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение за нарушение по чл. 54, ал. 
1, т. 6 ЗОП, участникът представя декларация, че нарушението не е извършено при 
изпълнение на договор за обществена поръчка. 
4. за обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1 ЗОП– удостоверение, издадено от Агенцията по 
вписванията.  
 
Документите се представя в оригинал или заверено от участника копие. Документите се 
представят за всеки член на обединението, както и за всеки от подизпълнителите и третите 
лица, ако такива ще се използват. 
Когато участникът, избран за изпълнител, е чуждестранно лице, той представя съответния 
документ, издаден от компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която 
участникът е установен.  
В случаите когато избрания за изпълнител, е чуждестранно лице и в съответната държава не 
се издават документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват 
всички обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация има правно 
значение съгласно законодателството на съответната държава.  
В случай, че  декларацията няма правно значение, участникът представя официално 
заявление, направено пред компетентен орган в съответната държава.  
 
Възложителят не изисква представянето на документите, посочени по-горе когато 
обстоятелствата в тях са достъпни чрез публичен безплатен регистър или информацията или 
достъпът до нея се предоставя от компетентния орган на възложителя по служебен път. 
 
ІІ. Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или 
юридически лица и с оглед обстоятелството, че възложителят не е предвидил в обявлението 
изискване за създаване на юридическо лице, договорът за обществена поръчка се сключва, 
след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за 
данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно 
законодателството на държавата, в която обединението е установено. 
 
ІІІ. При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, 
е длъжен да представи и:  
1. определената гаранция, която да обезпечи изпълнението на договора; 
2. Удостоверение за вписване в ЦПРС към Строителната камара за изпълнение на строежи от 
категорията строеж, в която попада обекта на поръчката /заверено копие/ или еквивалент. 
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Документа се представя и за чуждестранните лица и за подизпълнителите, които ще 
изпълняват строителство. 
3. Документ за наличие на застраховка „Професионална отговорност в строителството“ или 
еквивалент. 
4. Списък на проектиране и строителство, идентично или сходно с предмета на поръчката, при 
строителството придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, 
датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали то е 
изпълнено в съответствие с нормативните изисквания, а при проектирането – чрез посочване 
на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга. 
Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.  
5. Валиден сертификат за система за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 
9001:2008 или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на 
качеството, с предметен обхват в областта на проектирането и строителството (заверено 
копие). 
6. Валиден Сертификат за разработена и внедрена интегрирана система за управление  на 
околна среда  БДС EN ISO 14001:2004 или еквивалент или други доказателства за 
еквивалентни мерки за опазване на околната среда, с предметен обхват в областта на 
строителството - (заверено копие). 

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

да сключи договор; не изпълни някое от условията по  чл. 112, ал. 1 от ЗОП, или не докаже, че 
не са налице основания за отстраняване от процедурата. В тези  случаи 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. 

 
 Договорът 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.  

 
Възложителят сключва договора в едномесечен срок след влизането в сила на решението 

за определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато предварително 
изпълнение на това решение, но не преди изтичане на 14-дневен срок от уведомяването на 
заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител. 

 
Възложителят може да сключи договор за обществена поръчка преди изтичането на 14-

дневния срок от уведомяването на заинтересованите участници за решението за определяне на 
изпълнител  когато определеният за изпълнител е единственият заинтересован участник.  

 
 

При изпълнението на договорите за обществени поръчки изпълнителите и техните 
подизпълнители са длъжни да спазват всички приложими 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 
съгласно приложение № 10. 

 
 

Изменение на договор за обществена поръчка  може да бъде осъществено само при  
условията на чл. 116 от ЗОП:  

 
  „Чл. 116. (1) Договорите за обществени поръчки и рамковите споразумения могат да 

бъдат изменяни само когато: 
 1. промените са предвидени в документацията за обществената поръчка и в договора 

чрез ясни, точни и недвусмислени клаузи, включително клаузи за изменение на цената или 
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опции; обхватът и естеството на възможните изменения или опции, както и условията, при 
които те могат да се използват, не трябва да води до промяна в предмета на поръчката или на 
рамковото споразумение; 

 2. поради непредвидени обстоятелства е възникнала необходимост от извършване на 
допълнителни доставки, услуги или строителство, които не са включени в първоначалната 
обществена поръчка, ако смяната на изпълнителя: 

 а) е невъзможна поради икономически или технически причини, включително 
изисквания за взаимозаменяемост или оперативна съвместимост със съществуващо 
оборудване, услуги или съоръжения, възложени с първоначалната поръчка, и 

 б) би предизвикала значителни затруднения, свързани с поддръжката, експлоатацията и 
обслужването или дублиране на разходи на възложителя; 

 3. поради обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа възложителят не е 
могъл да предвиди, е възникнала необходимост от изменение, което не води до промяна на 
предмета на договора или рамковото споразумение; 

 4. се налага замяна на изпълнителя с нов изпълнител при някое от следните условия: 
 а) първоначалният изпълнител не е в състояние да продължи изпълнението на договора 

или рамковото споразумение и възможността за замяна е предвидена в документацията за 
обществената поръчка и в договора чрез ясни, точни и недвусмислени клаузи, касаещи 
възникването на конкретни условия; 

 б) налице е универсално или частично правоприемство в резултат от преобразуване на 
първоначалния изпълнител, чрез вливане, сливане, разделяне или отделяне, или чрез промяна 
на правната му форма, включително в случаите, когато той е в ликвидация или в открито 
производство по несъстоятелност и са изпълнени едновременно следните условия: 

 аа) за новия изпълнител не са налице основанията за отстраняване от процедурата и той 
отговаря на първоначално установените критерии за подбор; 

 бб) промяната на изпълнителя не води до други съществени изменения на договора за 
обществена поръчка или рамковото споразумение и не цели заобикаляне на закона; 

 5. се налагат изменения, които не са съществени; 
 6. изменението се налага поради непредвидени обстоятелства и не променя цялостния 

характер на поръчката или рамковото споразумение и са изпълнени едновременно следните 
условия: 

 а) стойността на изменението е до 10 на сто от стойността на първоначалния договор за 
услуги и доставки и до 15 на сто от стойността на първоначалния договор за строителство; 

 б) стойността на изменението независимо от условията по буква "а" не надхвърля 
съответната прагова стойност по чл. 20, ал. 1. 

 (2) В случаите по ал. 1, т. 2 и 3, ако се налага увеличение на цената, то не може да 
надхвърля с повече от 50 на сто стойността на основния договор или рамковото споразумение. 
Когато се правят последователни изменения, ограничението се прилага за общата стойност на 
измененията. Последователните изменения не трябва да целят заобикаляне на закона. 

 (3) В случаите по ал. 1, т. 6, когато се правят няколко последователни изменения, общата 
им стойност не може да надхвърля посочените максимални размери. 

 
 (4) В случаите по ал. 1, т. 2, 3 и 6, когато договорът за обществена поръчка съдържа 

клауза за индексация или е сключен по определяеми цени, за базова стойност се приема 
актуалната стойност към момента на изменението. 

 (5) Изменение на договор за обществена поръчка се смята за съществено по смисъла на 
ал. 1, т. 5, когато са изпълнени едно или повече от следните условия: 

 1. изменението въвежда условия, които, ако са били част от процедурата за възлагане на 
обществена поръчка, биха привлекли към участие допълнителни участници или кандидати, 
биха позволили допускането на други участници или кандидати, различни от първоначално 
избраните, или биха довели до приемане на оферта, различна от първоначално приетата; 

 2. изменението води до ползи за изпълнителя, които не са били известни на останалите 
участници в процедурата; 
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 3. изменението засяга предмета или обема на договора за обществена поръчка или 
рамковото споразумение; 

 4. изпълнителят е заменен с нов извън случаите на ал. 1, т. 4.” 
 

 
 

   
 
 
Гаранция за изпълнение 

  
Гаранциите за изпълнение   се предоставят в една от следните форми: 
 
 1. парична сума. Депозита на паричната сума  се превежда по сметка на Община Велико 

Търново в Общинска банка АД - ФЦ Велико Търново: BG 97 SOMB 9130 33 24758001, BIC 
КОД: SOMBBGSF; 

 
 2. банкова гаранция; Банковата гаранция в полза на Община Велико Търново се 

представя  по образец към документацията. 
 
 3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на 

изпълнителя. 
 
Гаранцията  ако е под  формата на парична сума или  банкова гаранция може да се 

предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант. 
 
Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение.  
 
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. 

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

уреждат в договора за обществена поръчка.  
 

 Условия на гаранцията за изпълнение:  
Задължение за представяне на гаранция за изпълнение възниква само за участника, 

определен за изпълнител на обществената поръчка. Гаранцията за изпълнение е в размер на 
4,5% ( четири цяло и пет процента) от  стойността на договора без ДДС за обособената 
позиция.  

Условията и сроковете за връщане на гаранцията за изпълнение са посочени в договора 
между възложителя и изпълнителят.  
 

• В случай, че участникът представя банкова гаранция, то същата трябва да бъде 
в оригинал и да отговаря на следните условия: 

1. Банковата гаранция трябва да е безусловна и неотменима. 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поддържа  валидна   банкова гаранция   за пълния 

размер на гаранцията за срок до два месеца от датата на подписване на акт обр. 15 или на 
протокола, аналогичен на акт обр. 15., а след изтичане на този срок ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е 
длъжен да поддържа  валидна   банкова гаранция   за  предвидения процент  от гаранцията за 
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изпълнение, след изтичането на  2 /две/ години от датата на подписване на акт обр. 15 или на 
протокола, аналогичен на акт обр. 15. 

В случай, че срокът на банковата гаранция изтича преди пълното уреждане на 
отношенията на страните по този договор и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  не я поднови  до седем дни 
преди изтичането й, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска изплащането й от банката-гарант, 
и да я трансформира в безлихвен паричен депозит по сметките си, като задържи депозита до 
окончателното уреждане на своите претенции.  

След изтичане на този срок, гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали 
гаранцията е върната или не. 

2. Банковата гаранция за изпълнение съдържа неотменяем и безусловен ангажимент на 
банката гарант да изплати в полза на Възложителя в срок от 3 (три) работни дни сумата в 
размер, представляващ гаранцията за изпълнение, при отправено надлежно подписано и 
подпечатано писмено искане от Възложителя, придружено с декларация, удостоверяваща, че  е 
налице основание за задържане гаранцията за изпълнение или за упражняване на правата по 
банковата гаранция, съгласно договора, подписан с изпълнителя.  

Образец № 12 (Банкова гаранция за изпълнение на договор) има само примерен 
характер.  

• При избор на гаранция за изпълнение - парична сума, то тя следва да се внесе 
по банков път по сметката на Община Велико Търново в Общинска банка АД- 
ФЦ Велико Търново: BG 97 SOMB 9130 33 24758001, BIC КОД: SOMBBGSF. 

 
 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възстановява, респ. връща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ част от гаранцията 

за изпълнение - 50% /т.е. половината от 4,5 на сто от стойността на договора/, след изтичането 
на вторият месец от датата на подписване на акт обр. 15 или на протокола, аналогичен на акт 
обр. 15. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа -  50 %  от гаранцията за изпълнение /останалата 
половина от 4,5 на сто от стойността на договора/ след изтичането на  2 /две/ години от датата 
на подписване на акт обр. 15 или на протокола, аналогичен на акт обр. 15., която се 
възстановява след изтичане на  този срок. 

 
 

• При избор на гаранция за изпълнение под формата на  застраховка, която да 
обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. 

В този случай  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поддържа  валидна  застрахователната полица   
за пълния размер на гаранцията за срок до два месеца от датата на подписване на акт обр. 15 
или на протокола, аналогичен на акт обр. 15., а след изтичане на този срок ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
е длъжен да поддържа  валидна застрахователна полица за предвиденият процент от 
гаранцията за изпълнение, след изтичането на  2 /две/ години от датата на подписване на акт 
обр. 15 или на протокола, аналогичен на акт обр. 15. 
           ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  е длъжен  да подновява застраховката ежегодно без прекъсване, за 
период, съгласно настоящите условия. /Прилага се в случаите когато застрахователната 
полица се издава за една година/ 
           ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да  изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ доказателства за 
наличието и валидността на застрахователен договор (копия от застрахователни полици и 
платежни документи за платени застрахователни премии). Тези документи се представят в 
7-дневен срок от писменото им поискване. 
           В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ констатира неизпълнение на задължението за 
сключване и поддържане на застраховка от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, той може да спре/задържи/ 
плащания, които му дължи, в размер на  целия размер на  гаранцията за изпълнение. В този 
случай гаранцията за изпълнение  се приема, че се трансформира в парична форма и 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  я задържа за срок, съгласно договорените условия, докато 
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ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не я представи в друга форма.  
           В случай, че не са налице дължими към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ плащания и  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  
не изпълни задължението си за поддържане на валидна застрахователна полица, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  може  едностранно да прекрати договора с предизвестие, като 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи  гаранцията за изпълнение в парична сума в седемдневен срок от 
датата на прекратяването. 
          При претенции на трети засегнати лица към ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по повод понесени вреди, 
причинени от действията или бездействията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има 
право да ползва гаранцията за изпълнение за удовлетворяването им или да я задържи до 
доказване на основателността им от компетентните органи.  
           ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение и лихва за причинени 
вреди и/или пропуснати ползи за срока на задържане на гаранцията за изпълнение при 
условията на този договор.  
           ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора или упражнява 
правата по банковата гаранция за изпълнение или правата по застраховката ако в процеса на 
неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от 
компетентен съд. Същата се освобождава след решаване на спора, ако решението е в полза на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен ако за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не  е  налице друго основание  да я задържи.  

При лошо или забавено или  неточно или некачествено изпълнение или  при липса на 
изпълнение – гаранцията не се възстановява, респ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ упражнява правата по 
банковата гаранция за изпълнение или правата по застраховката. Отделно от гаранцията за 
изпълнение ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да търси и дължимите по договора неустойки.  

 В случай, че са налице условията за освобождаване на гаранцията за изпълнение, 
освобождаването й се извършва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез предаване оригинала на документа 
за учредяването й или чрез превеждане по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато гаранцията е 
парична сума. 

 
 Aвансово плащане  в размер на 35 % (тридесет и пет на сто) от общата стойност 

на обособената позиция. Aвансово плащане е дължимо срещу представяне на оригинална 
фактура за стойността на аванса и банкова гаранция за авансовото плащане. Образец на 
банкова гаранция за авансово плащане се попълва съгласно изискванията на ББР и такъв ще 
бъде предоставен за попълване от изпълнителя след сключване на договор.  

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

   При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените 
от възложителя условия. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в 
процедурата може да промени, допълни или да оттегли офертата си.  
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 За промяна, допълване или оттегляне на офертата участникът прави писмено искане до 
възложителя, подадено по реда на постъпване на офертата. Искането трябва да бъде 
подписано от лице, което представлява участника, съгласно данни от официалната страница 
на Агенцията по вписванията или от лице с изрично пълномощно да приеме офертата с цел 
нейното оттегляне, промяна или допълване. Искането трябва да съдържа посочване на 
наименованието на  процедурата за възлагане на обществената поръчка, входящият номер на 
офертата, данни за участника, който я е подал: наименование, ЕИК, адрес за кореспонденция, 
телефон, факс, електронна поща, основание за искането (оттегляне, промяна, допълване). 
Факта на предаването се удостоверява с протокол между представителя на участника, по 
данни от търговската регистрация и представител на община Велико Търново, който 
съхранява офертите до предаването им на комисията. 
 Допълнението и промяната на офертата, в случай, че е от такова естество, че не 
предполага оттегляне на офертата преди това, трябва да отговаря на изискванията и условията 
за представяне на първоначалната оферта, като върху  опаковката бъде отбелязан ясно 
изписан текст: “Допълнение /Промяна към  оферта  с вх. №……...........…”, като се отбележи и 
към  коя част от офертата следва да се приема Допълнението или Промяната. 
 

 
 
ДОПЪЛНЕНИЕ/ПРОМЯНА КЪМ ОФЕРТА С ВХ. № ……………………..……. 
КЪМ  ЧАСТ…………… ……..…. /посочва се  към коя част от офертата/ 
за обществена поръчка с предмет: ………………..……………………….……………. 
……………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………... 
За позиция…………………………………………………………………………..……... 
 / посочва  се ако процедурата е по позиции/ 
Участник: ……………………………….……… ЕИК ………………………………….. 
Адрес за кореспонденция:  град: ………..…………… Пощенски код………………... 
Улица…………………………………………………………..……., вх. … № …, ет….. 
Телефон: …………………………… факс: ……………………………...……………… 
Електронна поща ……………………………………………..………………………….. 
Лице за контакти: ………………………………………………………………………... 

 
“Да не се отваря преди разглеждане от страна на комисията за оценяване и класиране”. 

 
 

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

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

упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с 
препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от възложителя. Документите се 
представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват: 

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

приложимо; 
 
 2. адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес; 
 
 3. наименованието на поръчката, а когато е приложимо – и обособените позиции, за 

които се подават документите. 
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  За получените оферти при възложителя се води регистър, в който се отбелязват: 
 
 1. подател на офертата; 
 
 2. номер, дата и час на получаване;  
 
3. причините за връщане на офертата, когато е приложимо. 
 
При получаване на офертата върху опаковката се отбелязват поредният номер, датата и 

часът на получаването, за което на приносителя се издава документ. 
 
Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване 

или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост.  
 
Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на оферти пред мястото, 

определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се включват в списък, който се 
подписва от представител на възложителя и от присъстващите лица. Офертите на лицата от 
списъка се завеждат в регистъра на получените оферти. В този случай не се допуска приемане 
на оферти от лица, които не са включени в списъка.  

 
Получените офертите се предават на председателя на комисията, за което се съставя 

протокол с  посочени данни за: подател на офертата; номер, дата и час на получаване; 
причините за връщане на офертата, когато е приложимо. Протоколът се подписва от 
предаващото лице и от председателя на комисията. 
 

Ако участникът изпрати офертата си чрез препоръчана поща или куриерска служба, 
разходите за същите са за негова сметка. В този случай, той следва да изпрати документите 
така, че да обезпечи тяхното пристигане на посочения от Възложителя адрес преди изтичане 
на срока за подаване на офертите, посочен в обявлението за откритата процедура. Рискът от 
забава или загубване на документите е за участника. Възложителят не се ангажира да 
съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока, определен от него.  

Участниците надписват  опаковката на офертата, съгласно примера по- долу: 
 
Оферта за обществена поръчка с предмет: …………………………..………………..…………. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
За позиция………………………………………………………………………………..…………… 
 / посочва  се ако  процедурата е по позиции/ 
 Наименование на участника: ……………………………….………………………………….…. 
 ЕИК  на участника ……………………………………………………………………..…………..,  
Наименование на участниците в обединението, когато е приложимо и ЕИК на участниците в 
обединението:………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………... 
Адрес за кореспонденция с участника:  град: …………..…………….…………………………… 
Пощенски код…………………………………………………………….…………………………... 
Улица……………………………………………………………..….…….…., вх. … № ……, ет…. 
Телефон: ………………………………….…… факс: ……………………………...……………… 
Електронна поща за кореспонденция  ………………………..……………………………………. 
Лице за контакти: …………………………………………………………………………………… 
 

“Да не се отваря преди разглеждане от страна на комисията за оценяване и класиране”. 
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Препоръчително: Участникът следва да постави печат върху зоната за залепване на  

опаковката и/или да се подпише.  
Всяка оферта трябва да съдържа непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови 
параметри", който съдържа ценовото предложение, съдържащо предложението на 
участника относно цената за придобиване, и предложенията по други показатели с парично 
изражение. 

 
  

 
ПЛИК  „ПРЕДЛАГАНИ ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ” 
УЧАСТНИК ………………………………/Посочва се наименованието на участника/ 
ЗА ПОЗИЦИЯ: ………………………… / Посочва се ако поръчката включва  позиции/. 

 
  

Препоръчително: Участникът следва да постави печат върху зоната за залепване на 
плика и/или да се подпише  
 
Внимание! Извън плик с надпис "Предлагани ценови параметри" не трябва да е посочена 
никаква информация относно цената. 
 

 Офертата трябва да съдържа изискуемото съдържание: оригинали на документи и   
копия на документи, заверени „вярно с оригинала”, систематизирани, съгласно указанията по- 
горе.  

Препоръчително е участникът да подреди документите и информацията в офертата, 
които са извън  плика с надпис "Предлагани ценови параметри" в папка и като първи подред  
документ да приложи  Опис на представените документи в офертата, като следващите го 
документи и информация се подреждат в последователност според посочването им в описа. 

 
 
 
Участникът трябва да постигне пълно съответствие между съдържанието на описа и 

съдържащите се документи и информация в офертата. Липсата на документи и информация, 
посочени в описа и свързани с личното състояние и критериите за подбор на участника, ще 
създаде правно основание за допълнителното им изискване.  

 
Всички оферти се представят на български език, без корекции и поправки. Всички 

копия на документи се заверяват „вярно с оригинала” с подпис и печат. Документите в 
офертата се подписват от лице, което представлява участника, съгласно данни от търговския 
регистър към Агенцията по вписванията. При управление „само заедно” от двама или повече 
представляващи оригиналите на документи се подписват, съответно се заверяват копията на 
документи с подписите на  представляващите „само заедно”. Друго лице може да подписва 
оригинали на документи или да заверява „вярно с оригинала” копия на документи само при 
наличие на изрично пълномощно, подписано от представляващия/ите участника с нотариална 
заверка на подписа. Всички документи в офертата се номерират последователно. Ако изрично 
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не е изискано представяне на оригинал, то документа може да бъде представен и като 
заверено копие, при спазване на правилото  по-горе за  заверяване с  правно обвързващ 
подпис (подпис на представляващия или на упълномощено от него изрично лице, с 
нотариално заверено пълномощно). При участие на обединение се прилагат правилата на 
раздел „Общи положения при участие като обединение”. При участие на подизпълнител  
оригиналните документи, изхождащи от подизпълнителя се подписват и подпечатват от 
подизпълнителя. Копия на документи, отнасящи се за подизпълнителя се заверяват „вярно с 
оригинала” и подписват и подпечатват от представляващ участника или упълномощено от 
него лице, с нотариално заверено пълномощно на подписа на упълномощителя. Разходите по 
изработването на офертата са за сметка на участниците в процедурата. Спрямо Възложителя 
участниците не могат да предявяват каквито и да било претенции за разходи, направени по 
подготовката и подаването на офертите им, независимо от резултата или провеждането на 
откритата процедура. 

Изискването за подпечатване се отнася  само за лицата, които по закон са задължени да 
притежават печат. 
 При изготвяне на офертата участникът може да не прилага документи, на които се 
позовава, ако същите са публикувани в търговския регистър към Агенцията по вписванията. В 
този случай, участникът трябва да е посочил ЕИК в офертата си и може да се позове на чл. 23, 
ал. 4 от Закона за търговския регистър и да не представи доказателства за обстоятелства, 
вписани в търговския регистър, както и да не представи актове, обявени в търговския 
регистър. В тези случаи, в описа на документите се посочва “не се прилага, съгласно чл. 23, 
ал. 4 от ЗТР”. 

ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СРОКОВЕ 
 

 

Сроковете, посочени в тази документация и в процеса на провеждане на процедурата се 
изчисляват, както следва: 

  
1. Когато срокът е посочен в дни, той изтича в края на последния ден на посочения 
период; 
2. Когато последният ден от един срок съвпада с официален празник или почивен ден, на 
който трябва да се извърши конкретно действие, счита се, че срокът изтича в края на 
първия работен ден, следващ почивния. 
3. Когато  насрочена дата съвпада с официален празник или почивен ден, на който трябва 
да се извърши конкретно действие, счита се, че датата  е на първия работен ден, следващ 
почивния. 

 

Информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната 
среда, закрила на заетостта и условията на труд 
 

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 предмета 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 

http://www.nap.bg/page?id=178
http://www.nap.bg/
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Информационен център на МОСВ: 
работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч. 
София 1000, 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 

 
 

 
 

 
 
 
 

 При участие на обединение  върху запечатаната непрозрачна опаковка на офертата 
задължително се посочва наименованието на обединението и ЕИК, както и наименованията и 
ЕИК на всеки от участниците в обединението. 
 

Лице, което участва в обединение, не може да подава самостоятелно оферта. 
 

В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице 
може да участва само в едно обединение. 

 
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. 

 
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 чл. 65,  ал. 2 – 4 от ЗОП, а именно: 
 

-По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност, участниците 
обединения могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако лицата, с чиито 
образование, квалификация или опит се доказва изпълнение на изискванията на възложителя, 
ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет./в 
приложимите случаи/ 

 
-Когато участникът обединение  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. 

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

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

http://www3.moew.government.bg/
http://www.mlsp.government.bg/
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основанията за отстраняване от процедурата. 
 
 

Възложителят отстранява от процедурата участник, за когото са налице основанията по 
чл. 54, ал. 1, възникнали преди или по време на процедурата. Условието се прилага и когато 
участника в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица и за член на 
обединението е налице някое от основанията за отстраняване. 

 
 

Когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или 
юридически лица, възложителя не изисква   създаване на юридическо лице преди подписване 
на договора. 
 

Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) при участник обединение 
се представя за всеки от участниците в обединението 

 
 

В случай на участие на обединение, офертата на участника задължително трябва да 
съдържа – заверено копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено 
лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата  в 
обединението, в който се посочва представляващият. Допуска се повече от едно лице да 
представляват обединението заедно и поотделно.  

 В съответствие с  37, ал.1 ППЗОП договора за обединение трябва да:  
 
 Определя  партньор, който да представлява обединението за целите на 

обществената поръчка.  
 
 В тази връзка задължително се посочва физическото лице, упълномощено да 

представлява обединението пред трети лица, в т.ч. и пред възложителя и да подписва всички 
документи от името на обединението, да подписва и подаде офертата, което да представлява 
обединението в хода на процедурата и при изпълнение на обществената поръчка. Допуска се 
повече от едно лице да представляват обединението заедно и поотделно. Ако в  договора  за 
създаване на обединение не е определено такова лице, то всички членове на обединението 
трябва с изрично пълномощно  с нотариална заверка на подписите да овластят представител/и 
на обединението и по силата на което, упълномощения да задължава с подписа си 
обединението, да получава указания за и от името на всеки член на 
обединението/консорциума и да представлява обединението пред възложителя; да подписва 
всички документи от името на обединението, да подписва и подаде офертата, което да 
представлява обединението в хода на процедурата и при изпълнението. Допуска се 
упълномощаване на лице, различно от представляващия обединението да подписва документи 
в офертата, само при представяне на изрично пълномощно с нотариална заверка на подписа за 
изпълнението на такива задачи. 
 

Да  урежда солидарна отговорност; 
 

Да   урежда относно конкретната обществена поръчка най- малко следното:  
 
 1. правата и задълженията на участниците в обединението; 
 

Договорът трябва да съдържа информация за правата и задълженията на  всеки  от 
членовете. 
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2. разпределението на отговорността между членовете на обединението; 
 
  Договора за обединение  трябва да съдържа клаузи или условия, които гарантират, че 

обединението (консорциума) е създадено за срок не по- малък от срока на действие на 
договора за обществена поръчка, както и че всички членове на обединението са задължени да 
останат в него до окончателното изпълнение и приемането му; чe всички членове на 
обединението (консорциума) са отговорни, заедно и поотделно, за изпълнението.  

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

 
Договорът  трябва да съдържа клаузи, в които се определят точно и ясно разпределението 

на изпълнението на отделните видове дейности между отделните участници в обединението. 
Разпределението следва да посочва съответния вид дейност, който ще се изпълнява от всеки 
от членовете на обединението, като не е достатъчно посочване на процентното разпределение 
на дейностите. Изискването е с цел осигуряване на възможност за преценка за спазване на 
изискванията на ЗОП и документация за участие от отделните членове на обединението и 
съгласно чл. 59, ал. 6 от ЗОП. 
 

 Документите в офертата, които представят информация за обединението като цяло се 
подписват от представляващия обединението, който заверява с подписа си и копия на 
документи, представени от партньорите за структуриране на офертата и доказване на 
съответствието с изискванията. Копията на документи, представени за нуждите на 
структурирането на офертата от всеки от партньорите се заверяват „вярно с оригинала” от 
лицето, което представлява обединението, посочено в договора за обединение или в документ, 
подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият, или от друго 
упълномощено лице определено с изрично пълномощно с нотариална заверка на подписа. 
Същото лице подписва оригиналите на документи общи за обединението. 

Всички общи за обединението документи, представени в оригинал, както и при 
заверяване „вярно с оригинала” на копия на документи от партньорите, касаещи конкретните 
партньори се подпечатват с печат на обединението  или  с печат на партньор от него, за който 
в договора за обединение е постигнато съгласие, че ще се ползва с такава цел. 

Оригинални документи на партньорите в обединението се подпечатват с печатите на 
съответните партньори и се подписват от представляващите ги лица. 

    Когато не е приложен договор за обединение или в приложеният такъв липсват клаузи, 
гарантиращи изпълнението на горепосочените условия участникът ще бъде отстранен от 
участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка. 
 
 

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. 

 
Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или 

юридически лица, договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят 
представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и 
регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на 
държавата, в която обединението е установено. 
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С офертата си участниците може без ограничения да предлагат ползването на под-

изпълнители. 

 
Лице, което е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да подава 

самостоятелно оферта. 
 

Участниците посочват в офертата подизпълнителите и частта/процентно изражение/ от 
поръчката, който ще  възложи на всеки от тях, ако възнамеряват да използват такива. В този 
случай те трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения. 

Всяка оферта трябва да съдържа информация за видовете работи от предмета на 
поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в 
проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители. Когато, 
няма да бъдат използвани подизпълнители, това се отбелязва в ЕЕДОП. 

 
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. Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не 
отговаря на  някое от тези условия. 
 

Когато участникът е посочил, че ще използва подизпълнители, за всеки 
подизпълнител се представя отделен ЕЕДОП, който съдържа информацията по чл. 67,  
ал. 1 от ЗОП. 
Участниците посочват в ЕЕДОП подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им 
възложат, ако възнамеряват да използват такива. Съответната информация се попълва 
в Част ІV, Раздел В, т. 10 от ЕЕДОП и в Декларация Образец №12. 
 

В срок до 5 работни дни от получаването на протокола по 54, ал. 7 ППЗОП 
участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие или липса на 
информация, могат да представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които 
съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително предоставената 
информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния 
срок за получаване на оферти или заявления за участие. Тази  възможност се прилага и за 
подизпълнителите, посочени от участника. Участникът може да замени подизпълнител, 
когато е установено, че подизпълнителят не отговаря на условията на възложителя, когато 
това не води до промяна на техническото предложение. 
 

Задължение за изпълнителя  е да сключи договор за подизпълнение, когато е обявил в 
офертата си ползването на подизпълнител; 

 
"Договор за подизпълнение" е възмезден писмен договор, сключен между изпълнителя и едно 
или повече лица, с предмет изпълнението на една или повече дейности от възложена 
обществена поръчка с обект строителство, доставка на стоки или предоставяне на услуги. 
 

Преди сключването на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от 
участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, 
удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и 
съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за 
подизпълнителите, ако има такива. 
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Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за 

обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са 
изпълнени едновременно следните условия: 

 
 1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата; 
 
 2. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял 

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

 
При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на възложителя 

всички документи, които доказват изпълнението на условията по чл. 66,  ал. 11 от ЗОП. 
 
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  ал.11 ЗОП, а именно:  

- доказателства, че подизпълнителя отговаря на съответните критерии за подбор 
съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълнява, и за него  не е  налице 
основания за отстраняване от процедурата. 

- в случай на замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на 
договор за обществена поръчка  доказателства, че  са изпълнени едновременно 
следните условия: за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в 
процедурата; 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. 

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

включени в предмета на договора за подизпълнение. Не е нарушение на  тази забраната 
доставката на стоки, материали или оборудване, необходими за изпълнението на 
обществената поръчка, когато такава доставка не включва монтаж, както и сключването на 
договори за услуги, които не са част от договора за обществената поръчка, съответно от 
договора за подизпълнение. 

 
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. Разплащанията  в този случай 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. Към искането отправено от подизпълнителя, изпълнителят предоставя 
становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. 
Възложителят има право да откаже плащане, когато искането за плащане е оспорено, до 
момента на отстраняване на причината за отказа. 

 
При изпълнението на договорите за обществени поръчки изпълнителите и техните 

подизпълнители са длъжни да спазват всички приложими 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 съгласно приложение № 10 от ЗОП. 
 

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

 
 

                                                     

     
 

 

Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за 
доказване на съответствието с критериите за подбор, за всяко от тези лица се представя 
отделен ЕЕДОП, който съдържа информацията по чл. 67, ал. 1 от ЗОП. 

 
 
 Офертата трябва да съдържа единен европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката; 
 
Използване на капацитета на трети лица 
 
Участниците могат за конкретната поръчка да се позоват на капацитета на трети лица, 

независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с 
икономическото и финансовото състояние, техническите способности и професионалната 
компетентност. 

 
 По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност, участниците 

могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако лицата, с чиито образование, 
квалификация или опит се доказва изпълнение на изискванията на възложителя, ще участват в 
изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет. / в приложимите 
случаи/ 

 
 Всяка оферта трябва да съдържа информация за частта, в чието изпълнение третото 

лице ще участва, респ. видовете работи от предмета на поръчката, Когато, няма да бъдат 
използвани трети лица, това се отбелязва в ЕЕДОП. 

Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, посочва това в Част ІІ, 
Раздел В от ЕЕДОП и приложимите полета от Част ІV от ЕЕДОП. 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. 

 
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. 

В срок до 5 работни дни от получаването на протокола по чл. 54,  ал. 7 ППЗОП 
участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие или липса на 
информация, могат да представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които 
съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително предоставената 



 37 

информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок 
за получаване на оферти или заявления за участие. Тази възможността се прилага и за третите 
лица, посочени от участника. Участникът може да замени трето лице, когато е установено, че 
третото лице не отговарят на условията на възложителя, когато това не води до промяна на 
техническото предложение. 
 

Възложителят изисква от участника да замени посоченото от него трето лице, ако то не 
отговаря на някое от условията по чл. 65, ал. 4 ЗОП. 

Преди сключването на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от 
участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи 
липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените 
критерии за подбор. Документите се представят и за третите лица, ако има такива. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
Офертата  трябва да включва документи и информация, съгласно изискванията по- долу:  
 
Препоръчително е участникът да подреди документите и информацията в офертата, 

които са извън  плика с надпис "Предлагани ценови параметри" в папка и като първи подред  
документ да приложи  Опис на представените документи в офертата, като следващите го 
документи и информация се подреждат в последователност според посочването им в описа. 

 Съгласно чл. 102, ал.1 от ЗОП: Участниците могат да посочват в офертите си 
информация, която смятат за конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна. 
Когато участниците са се позовали на конфиденциалност, съответната информация не се 
разкрива от възложителя. Участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по 
отношение на предложенията от офертите им, които подлежат на оценка. 
 
         1. Опис на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника – Образец 
№ 1. Документите, следващи  описа се подреждат в последователност, така, както са посочени 
в  описа и се номерират. 

 
          2. Информация, съгласно чл. 44, ал.1 от ППЗОП относно правно-организационната 
форма, под която  се осъществява дейността, както и списък на всички задължени лица 
по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП, независимо от наименованието на органите, в които 
участват, или длъжностите, които заемат - образец № 2 

 
2. Документите по чл. 39, ал. 2 ППЗОП:  
 
2.1. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за  участника в 
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съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя, а когато е приложимо – 
ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки 
подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на 
поръчката- образец № 3; 
 

2.1.1 При подаване на оферта участникът декларира липсата на основанията за 
отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на единен европейски 
документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). В него се предоставя съответната информация, 
изисквана от възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се съдържат 
декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството 
на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, са длъжни да предоставят 
информация. В ЕЕДОП се представят данни относно публичните регистри, в които се 
съдържа информация за декларираните обстоятелства или за компетентния орган, който 
съгласно законодателството на съответната държава е длъжен да предоставя 
информация за тези обстоятелства служебно на възложителя. 

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

подаването на офертата той е предприел мерки за доказване на надеждност по чл. 56 ЗОП, 
тези мерки се описват в ЕЕДОП. Като доказателства за надеждността на участника се 
представят следните документи: 

 1. по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 1 и 2 ЗОП – документ за 
извършено плащане или споразумение, или друг документ, от който да е видно, че 
задълженията са обезпечени или че страните са договорили тяхното отсрочване или 
разсрочване, заедно с погасителен план и/или с посочени дати за окончателно изплащане на 
дължимите задължения или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение; 

 2. по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 3 ЗОП – документ от 
съответния компетентен орган за потвърждение на описаните обстоятелства. 
 

Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на 
съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези 
лица се представя отделен ЕЕДОП, който съдържа информацията по 2.1.1 

Когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 се отнасят за повече от едно лице, 
всички лица подписват един и същ ЕЕДОП. Когато е налице необходимост от защита на 
личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние, 
информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 се попълва в отделен ЕЕДОП 
за всяко лице или за някои от лицата. В   този случай, когато се подава повече от един 
ЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с критериите за подбор, се съдържат само в ЕЕДОП, 
подписан от лице, което може самостоятелно да представлява съответния стопански 
субект. 
 

Участниците могат да използват ЕЕДОП, който вече е бил използван при предходна 
процедура за обществена поръчка, при условие че потвърдят, че съдържащата се в него 
информация все още е актуална. Участниците могат да използват възможността по чл. 67, 
ал. 3 ЗОП, когато е осигурен пряк и неограничен достъп по електронен път до вече изготвен 
и подписан електронно ЕЕДОП. В тези случаи към документите за подбор вместо ЕЕДОП се 
представя декларация, с която се потвърждава актуалността на данните и 
автентичността на подписите в публикувания ЕЕДОП, и се посочва адресът, на който е 
осигурен достъп до документа. 
 

Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или 
част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е 
необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. 
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Преди сключването на договор за обществена поръчка възложителят изисква от 
участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи 
липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените 
критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако 
има такива. 
 

Участниците са длъжни да уведомят писмено възложителя в 3-дневен срок от 
настъпване на обстоятелство по чл. 54, ал. 1 от ЗОП.  В  този случай възложителят 
предава уведомлението на председателя на комисията по чл. 103, ал. 1 ЗОП, а когато 
документите по чл. 106, ал. 1 ЗОП са получени от възложителя, той връща на комисията 
доклада с указания за отразяване на новонастъпилите обстоятелства. 

 
 

Участниците  са длъжни да представят необходимата информация относно 
правно-организационната форма, под която осъществяват дейността си, както и 
списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП, независимо от 
наименованието на органите, в които участват, или длъжностите, които заемат. 

 
 
В срок до 5 работни дни от получаването на протокола по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП  

участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие или липса на 
информация, могат да представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които 
съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително предоставената 
информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния 
срок за получаване на оферти. Тази възможност се прилага и за подизпълнителите и 
третите лица, посочени участника. 

Участникът може да замени подизпълнител или трето лице, когато е установено, че 
подизпълнителят или третото лице не отговарят на условията на възложителя, когато 
това не води до промяна на техническото предложение. 
       Когато промените се отнасят до обстоятелства, различни от посочените по чл. 54, ал. 
1, т. 1, 2 и 7 ЗОП, новият ЕЕДОП може да бъде подписан от едно от лицата, които могат 
самостоятелно да представляват кандидата или участника. 

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

приложимо; 
 
 2.3. Документите по чл. 37, ал. 4 ППЗОП, а именно  ако участникът е обединение, 

което не е юридическо лице,  представя копие от документ, от който да е видно правното 
основание 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; дейностите, които ще 
изпълнява всеки член на обединението. Представя се заверено копие на договора за 
обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в 
обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва 
представляващият. Повече детайли в Глава ІІІ. Раздел 2 „Общи положения при участие като 
обединение” от съдържанието на настоящата документация. 

 
 
3. Декларация за липса на пречки за участие в процедура по ЗОП, съгласно Закона за 
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 
преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни 
собственици- образец № 4 
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4. Декларация във връзка с  чл. 101, ал.11 от ЗОП  във връзка с чл. 107, т.4 от ЗОП- 
Образец № 10. 
 
5. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител- образец № 11 
 
 

6. Техническо предложение по чл. 39, ал.3,  т.1 от ППЗОП по  обр. №4, 
съдържащо:   

- декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;  
- декларация за срока на валидност на офертата;  
- декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд. 
 

 Към Техническо предложение по чл. 39, ал.3,  т.1 от ППЗОП се прилагат:  
 
 а) документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният 

представител на участника:  
 

Нотариално заверено копие на пълномощното на лицето, подписващо офертата – 
представя се, когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от управляващия и 
представляващ участника съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен 
негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен 
и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да 
подпише офертата или отделни документи от нея.  
         б) Предложение за изпълнение на поръчката по чл. 39, ал. 3(„б”)  от ППЗОП в 
съответствие с техническото задание и спецификация и изискванията на възложителя.- 
Образец № 5. Документа се прилага и в електронен вид. 

  
 

Участниците представят и информация относно личното състояние и критериите за 
подбор. 
 

Настоящите  критерии за подбор, посочени в документацията за участие  са  
съобразени с предмета, стойността, обема и сложността на поръчката целят 
установяване на възможностите на участниците  за изпълнението й. При извършването на 
предварителния подбор и на всеки етап от процедурата комисията може при необходимост 
да иска разяснения за данни, заявени от кандидатите и участниците, и/или да проверява 
заявените данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица. 

 
 
 
7.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ ОТНОСНО УДОСТОВЕРЯВАНЕ СЪОТВЕТСТВИЕ С 

КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР:  
 
 

Всеки участник в процедурата следва да се запознае със Закона за обществените поръчки и 
Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки по отношение на всички 
въпроси, които не са обстоятелствено описани в  решението, обявлението  или 
документацията за участие и  може да се възползва от всички правни възможности,  
предвидени в ЗОП и ППЗОП, във връзка с подготовката на офертата и  участието си  в 
процедурата. 

 



 41 

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. 
 

1.Участниците могат за конкретната поръчка да се позоват на капацитета на трети лица, 
независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с 
икономическото и финансовото състояние, техническите способности и професионалната 
компетентност. 

 
2.По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност, участниците 

могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако лицата, с чиито образование, 
квалификация или опит се доказва изпълнение на изискванията на възложителя, ще участват в 
изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет. 

 
3.Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да 

докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите 
лица задължения. 

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

на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за 
отстраняване от процедурата. Възложителят изисква от участника да замени посоченото от 
него трето лице, ако то не отговаря на  тези условията. 

 
  
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 по- горе. 

 
Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен участник в процедура за 

възлагане на обществена поръчка, ако може самостоятелно да подава заявления за участие 
или оферти и да сключва договори съгласно законодателството на държавата, в която е 
установен. В тези случаи, ако за доказване на съответствие с изискванията за икономическо 
и финансово състояние, технически и професионални способности клонът се позовава на 
ресурсите на търговеца, клонът представя доказателства, че при изпълнение на поръчката 
ще има на разположение тези ресурси. 

 
 
8.КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР, КОИТО СЕ ОТНАСЯТ ДО ГОДНОСТТА/ 
ПРАВОСПОСОБНОСТТА/ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА 
ДЕЙНОСТ 
 

 
Участниците да са вписани в Централния професионален регистър на строителя за 

изпълнение на строежи за ОП№1–І група, ІІІ категория; за ОП№2- І група, ІІІ категория към 
момента на подаване на офертата, а за чуждестранни лица – в аналогични регистри съгласно 
законодателството на държавата членка, в която са установени, удостоверено с еквивалентен 
документ подготвен съгласно националния закон на участника, издаден от компетентен орган 
в държавата в която е установен.    

Забележка: В случай на участие на обединение, което не е юридическо лице спазването 
на изискването се доказва от тези членове на обединението, които съобразно разпределението 
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на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на 
обединението са ангажирани с изпълнението на строителството. 

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители изискването се доказва за тези 
подизпълнители, съобразно вида и дела от поръчката който ще изпълняват, и за тях да не са 
налице основания за отстраняване от процедурата. 

При подаване на оферта участниците декларират съответствието с този критерий за 
подбор само като попълват съответния раздел в Единен европейски документ за обществени 
поръчки (ЕЕДОП) - част ІV, раздел А „Годност“ на ЕЕДОП. 

При участие като обединение се представя ЕЕДОП от обединението и ЕЕДОП от всеки 
от партньорите в обединението. В ЕЕДОП от обединението се попълва консолидираната 
(обобщена) информация.  

Доказване на посоченото изискване: 
Документът, с който се доказва изискването е Удостоверение за вписване в ЦПРС към 

Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта 
на поръчката /заверено копие/. В случай, че участникът е чуждестранно лице той може да 
представи валиден еквивалентен документ или удостоверение, издадени от компетентен орган 
на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението 
за Европейското икономическо пространство, доказващи вписването на участника в съответен 
регистър на тази държава. 

Документите за доказване съответствието с поставеното изискване се представят от 
участника, определен за изпълнител или при поискване в хода на процедурата – в случаите на 
чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако 
има такива. 

 
 
9.КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР, КОИТО СЕ ОТНАСЯТ ДО  ИКОНОМИЧЕСКОТО И 
ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ  
 

За доказване на икономическото и финансовото състояние на участниците се представят 
следните документи, във връзка с поставените изисквания освен информацията 
в ЕЕДОП: 

 
Документи за доказване на икономическо и финансово състояние: 
 

- Участника представя доказателства по чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП за наличие на валидна 
застраховка „Професионална отговорност“ за вреди, причинени на други участници в 
строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или 
бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им по смисъла на чл.171, ал.1 от 
ЗУТ и Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и 
строителството, респ. еквивалентна застраховка за професионална отговорности или 
гаранция в друга държава – членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумение за 
Европейското икономическо пространство. 

Участникът трябва да има валидна застраховка „Професионална отговорност“ за 
вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на 
неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им по 
смисъла на чл.171, ал.1 от ЗУТ и Наредба за условията и реда за задължително застраховане 
в проектирането и строителството. Изискването за застраховка за професионална 
отговорност на лицата по чл.171, ал.1 от ЗУТ не се прилага за лице от държава – членка на 
Европейския съюз, или от друга държава – страна по Споразумението за Европейското 
икономическо пространство, което се установява на територията на Република България и 
е предоставило еквивалента застраховка за професионална отговорност или гаранция в 
друга държава – членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за 
Европейското икономическо пространство. Застраховката трябва да покрива минималната 
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застрахователна сума за проектиране и строежи за изисканата трета категория или 
еквивалент.        

В случай на участие на обединение, спазването на изискването може да бъде 
осигурено от един или повече от партньорите в обединението, съобразно 
разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в 
договора за създаване на обединението по отношение на дейностите свързани с 
проектирането или строителството.  

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители изискването се доказва 
за тези подизпълнители, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за 
тях да не са налице основания за отстраняване от поръчката. 

Документи за доказване на изискването - съгласно чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП – 
доказателства за наличие на застраховка „Професионална отговорност“  с изискуемото 
покритие – копие от валидна застрахователна полица или еквивалент, в случай, че 
същите не са достъпни чрез пряк и безплатен достъп до съответната национална база 
данни /представя се преди сключване на договор с изпълнителя/. 

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. При подаване на оферта участниците декларират съответствието с този 
критерий за подбор само като попълват съответния раздел в Единен европейски 
документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - част ІV, раздел Б „Икономическо и 
финансово състояние“ на ЕЕДОП. 
 
Минимално изискване за допустимост: 

 
-Участникът трябва да има застраховка „Професионална отговорност“ с покритие 

в размер съгласно минималната застрахователна сума за обекта, предмет на поръчката, 
определена с чл. 5, ал. 1, т.3 - 100 000 лв. и чл. 5, ал. 2, т.3 - 200 000 лв. от Наредба за 
условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството 
(обн., ДВ., бр. 17 от 02.03.2004 г.). 
 

Когато по основателна причина кандидат или участник 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. 

 
 

10. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР, КОИТО СЕ ОТНАСЯТ ДО ТЕХНИЧЕСКИ И 
ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ 

 
За доказване на техническите и професионалните способности на участниците 

представят следните документи и доказателства: 
 
10.1. Документи за доказване на изискването - съгласно чл. 64, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗОП: 

Списък на проектиране и строителство, идентично или сходно с предмета на поръчката, при 
строителството придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, 
датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали то е 
изпълнено в съответствие с нормативните изисквания, а при проектирането – чрез посочване 
на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга. 
Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива. /представя 
се преди сключване на договор с изпълнителя/ 

 
10.2. За доказване на изискване за притежаване на валиден сертификат БДС EN ISO 
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9001:2008 - система за управление на качеството или еквивалент или други доказателства за 
еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с предметен обхват в областта на 
проектирането и строителството, участниците представят: валиден сертификат за система за 
управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:2008 или еквивалент или други 
доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с предметен обхват в 
областта на проектирането и строителството (заверено копие). /представя се преди сключване 
на договор с изпълнителя/ 

За доказване на изискване за притежаване на валиден сертификат БДС EN ISO 
14001:2004  - за разработена и внедрена интегрирана система за управление  на околна среда 
или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на управление  
на околна среда, с предметен обхват в областта на проектирането и строителството, 
участниците представят: валиден Сертификат за разработена и внедрена интегрирана система 
за управление  на околна среда  БДС EN ISO 14001:2004 или еквивалент или други 
доказателства за еквивалентни мерки за опазване на околната среда, с предметен обхват в 
областта на строителството - (заверено копие). /представя се преди сключване на договор с 
изпълнителя/ 

 
Минимално изискване за допустимост: 

 
По т.10.1. Участникът да е изпълнил през последните 3(три)години, считано от датата на 

подаване на оферта минимум 1 брой инвестиционен проект /работен или технически/, който е 
идентичен или сходен с предмета на настоящата обществена поръчка – проект на нова или 
преустройство/реконструкция/основен ремонт на съществуваща сграда, в т.ч. упражняване на 
авторски надзор по време на строителството по чл.162 от ЗУТ на такъв проект, да е изпълнил 
през последните 5(пет)години, считано от датата на подаване на оферта и строителство, което 
е идентично или сходно с предмета на настоящата ОП, а именно: строеж на нова и/или 
преустройство и/или реконструкция и/или основен ремонт на съществуваща сграда. 

Под идентичен или сходен обем за позициите следва да се разбира изпълнено/и 
строителство/а с предмет идентичен или сходен  с предмета на поръчката в общ обем 
съответстващ на: за ОП1 – 1300000 лв. без ДДС; за ОП2 – 950000 лв. без ДДС. 

Под идентичен или сходен обем за позициите следва да се разбира изпълнено/и 
проектиране/ия с предмет идентичен или сходен  с предмета на поръчката в т.ч. упражняване 
на авторски надзор по време на строителството по чл.162 от ЗУТ на такъв проект в общ обем 
съответстващ на: за ОП1 – РЗП 1500 м2; за ОП2 – РЗП 1200 м2. 

При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването се прилага за 
обединението като цяло. 

При посочване на участие с използване на подизпълнител, изискването се отнася и за 
всеки един от подизпълнителите, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и 
за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата. 

При подаване на офертата Участникът следва да предостави изискуемата 
информация в Част ІV, Раздел В, т. 1а) и 1 б) от ЕЕДОП за строителство и проектиране с 
предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката. 

 
По т. 10.2. Участникът следва да притежава сертификация по БДС EN ISO 9001:2008 - 

система за управление на качеството и по БДС EN ISO 14001:2004  - за разработена и 
внедрена интегрирана система за управление  на околна среда или еквивалент или други 
доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с предметен обхват в 
областта на проектирането и строителството и за опазване на околната среда, с предметен 
обхват в областта на строителството. В случай на участие на обединение, спазването на 
изискването може да бъде осигурено от един или повече от партньорите в обединението, 
съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, 
предвидено в договора за създаване на обединението по отношение на дейностите, свързани с 
проектирането и строителството. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители 
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изискването се доказва за тези подизпълнители, съобразно вида и дела от поръчката, който ще 
изпълняват, и за  тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата. 

Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на 
качеството, когато участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност 
да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини.  

В тези случаи участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са 
еквивалентни на изискваните. 

При подаване на офертата Участникът следва да предостави изискуемата 
информация в Част ІV, Раздел Г от ЕЕДОП. 

 
 
Сертификатите трябва да са издадени 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 или за опазване на околната среда, когато кандидат или участник не е имал достъп 
до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по 
независещи от него причини. 
 

Възложителят може да не приеме представено доказателство за технически и 
професионални способности, когато то произтича от лице, което има интерес, който може да 
води до облага по смисъла на чл. 2, ал. 3 от Закона за предотвратяване и установяване на 
конфликт на интереси. /Облага е всеки доход в пари или в имущество, включително 
придобиване на дялове или акции, както и предоставяне, прехвърляне или отказ от права, 
получаване на привилегия или почести, получаване на стоки или услуги безплатно или на 
цени, по-ниски от пазарните, помощ, глас, подкрепа или влияние, предимство, получаване на 
или обещание за работа, длъжност, дар, награда или обещание за избягване на загуба, 
отговорност, санкция или друго неблагоприятно събитие./ 
 
 
 
         11.  Отделен запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови 
параметри", който съдържа ценовото предложение, съдържащо предложението на 
участника относно цената за придобиване, и предложенията по други показатели с парично 
изражение- Образец № 6.1 и 6.2. 
 
 

 
 

 
 
Комисията не разглежда техническите предложения на участниците, за които е 
установено, че не отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за 
подбор. 
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Съдържанието на Предложението  за изпълнение на поръчката, трябва да бъде в 
съответствие  с техническото задание и спецификация и изискванията на възложителя. 

  
Предложението  за изпълнение на поръчката трябва да отговаря на предварително 

обявените условия, включващи предварително обявени условия, съдържащи се в решението,  
обявлението и/или документацията за участие. 

С Предложението  за изпълнение на поръчката участникът трябва да направи 
предложенията си по показателите от методиката, с изключение на показател П3 - 
„Ценово предложение за изпълнение на поръчката“. 
Документа се прилага и в електронен вид. В случай на различие между екземпляра, 
представен на хартиен носител, и този, представен на електронен, за меродавен се приема 
екземпляра на хартиен носител. Електронния носител на информацията цели единствено 
улесняване оперативната работа на комисията. 
 
 
  

 
 
 
 

Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с 
предварително обявените от възложителя условия. 
Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, с предимство се класира 
офертата, в която се съдържат по-изгодни предложения, преценени в съответствие с чл. 58 
ППЗОП, а именно: 
     Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително 
обявените от възложителя условия. Когато комплексните оценки на две или повече оферти са 
равни, с предимство се класира офертата, в която се съдържат по-изгодни предложения, 
преценени в следния ред: 

 1. по-ниска предложена цена; 
 2. по-изгодно предложение за размера на разходите, сравнени в низходящ ред съобразно 

тяхната тежест; 
 3. по-изгодно предложение по показатели извън посочените по т. 1 и 2, сравнени в 

низходящ ред съобразно тяхната тежест. 
Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на 
първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани в съответствие с чл. 58, ал. 
2 от ППЗОП или ако критерият за възлагане е най-ниска цена и тази цена се предлага в две 
или повече оферти. 
 

 
МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА 

 
Офертите на участниците, които отговарят на изискванията на Възложителя, се 
оценяват поотделно за всяка обособена позиция по следния начин: 
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Настоящата обществените поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната 
оферта. Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на следния критерий за 
възлагане: оптимално съотношение качество/цена, което се оценява въз основа на 
цената, както и на показатели, включващи качествени и екологични аспекти, свързани 
с предмета на обществената поръчка. 
 
На първо място за съответната обособена позиция се класира участникът, получил най-висока 
комплексна оценка на офертата. 

1. Критерий  за  възлагане: оптимално съотношение качество/цена, което се оценява въз 
основа на цената, както и на показатели, включващи качествени и екологични аспекти, 
свързани с предмета на обществената поръчка: 
Комплексната оценка има максимална стойност 100 точки. 
Оценките на комисията по цената, срока за изпълнение и отделните показатели, включващи 
качествени и екологични аспекти, свързани с предмета на обществената поръчка се 
представят в числово изражение с точност до втория знак след десетичната запетая. 
 
 
Формулата по която се изчислява „Комплексната оценка“ за всеки участник е:  
КО = П1 + П2А + П2Б + П3,  
където: 

• П1 е показател „Техническо предложение на участника за нивото на качествено 
изпълнение на поръчката“ 

• П2А е показател „Предложен срок за изпълнение на проектиране“  
• П2Б е показател „Предложен срок за изпълнение на строителство“ 
• П3 е оценката на „Ценово предложение за изпълнение на поръчката“ 

 
 Начин за определяне на оценката по показател П1 – „Техническо предложение 

на участника за изпълнение на поръчката“  
 
Оценката по показател „П1“ се формира на базата на представените от всеки участник 
технически предложения. На оценка подлежат единствено предложения, които отговарят на 
минималните изисквания на възложителя към съдържанието на отделните части на офертата, 
на другите изисквания на възложителя, посочени в документацията за участие, на 
техническото задание и спецификация, на действащото законодателство, на съществуващите 
технически изисквания и стандарти и са съобразени с предмета на поръчката. 
 
Оценка по Показател  П1 — „Техническо предложение на участника за нивото на 
качествено изпълнение на поръчката“ — максимална стойност – 40 точки. 
 
Оценката по Показател П1 ще се изчислява по формулата: 
  П1 = Н1 + Н2,  
където: 

• Нивото на качеството на изпълнение, относимо към организацията и 
професионалната компетентност на предложеният от участника персонал, 
осъществяващ дейността: Н1 е Предложение за организацията и 
професионалната компетентност на персонала, на който е възложено 
изпълнението на поръчката, тъй като качеството на ангажирания в  
изпълнението на поръчката персонал ще окаже съществено влияние върху 
реализацията на договора и  

• Нивото на качеството на изпълнение, относимо към дейността, свързана с 
изпълнението на проектирането и строителството: Н2 е „Предложение за 
изпълнение на предвиденото в обособената позиция проектиране и 
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строителство, включващо обхват и технически параметри, съобразно 
техническото задание и спецификация на възложителя, включващо естетически, 
функционални характеристики на обекта, достъпност на потребителите на 
обекта в хода на изпълнение, полезност на резултата за потребителите на 
обекта, екологични, иновативни подходи или добри практики, както и 
предложение за мерки, целящи осигуряване на качеството при изпълнението на 
дейностите“.    

 
ВАЖНО! Посочените „Техническо задание и спецификация“, действащото 
законодателство и стандарти в областта на изпълнението на поръчката следва да се 
разбират като предварително обявените условия на поръчката по смисъла на чл. 107, т. 
2, буква „а“ от ЗОП. Точките по двата подпоказателя на изпълнение (Н1 и Н2) на 
показател П1 - „Техническо предложение на участника за нивото на качествено 
изпълнение на поръчката“ ще бъдат присъждани от помощния орган на възложителя – 
оценителната комисия по експертна мотивирана оценка. 
 
1. Нивото на качеството на изпълнение, относимо към организацията и 
професионалната компетентност на предложеният от участника персонал, 
осъществяващ дейността: Н1 

 
 
Указания за разработване на частта „Предложение за организацията и 

професионалната компетентност на персонала, на който е възложено изпълнението на 
поръчката“, която следва да съдържа всеки един от следните компоненти:  

В тази част от предложението си за изпълнение на поръчката всеки участник следва да 
направи предложение: 

  
А). относно организацията за изпълнение на дейността в рамките на съответната 

обособена позиция от настоящата обществена поръчка, както и предложение за 
разпределението на задачите и отговорностите между квалифицираният технически 
персонал, във връзка с изпълнение на предвидените дейности на позицията от обществената 
поръчка действия. Предимство в офертите ще се счита предложение на допълнителни лица 
изпълнителски състав (квалифициран технически персонал и/или работници), извън 
посочените в настоящата методика като изискванията по-горе относно представяне на 
предложение за изпълнение на работите/действията от страна на тези лица 
(разпределението на задачите и отговорностите им) важи и за тях и 

 
Б). относно образованието и професионалната компетентност или еквивалент на 

минималният квалифициран технически персонал, който участникът трябва да организира 
за изпълнение на възложено проектирането и строителството: 

За проектантски екип – лицата трябва да са с пълна проектантска правоспособност или 
еквивалент и да са:  
-Архитект – 1 лице;  
-Електро инженер– 1 лице;  
-Инженер Отопление, Вентилация и Климатизация– 1 лице;   
-инженер ВиК – 1 лице; 

 
За екип в строителството:  

- Ръководител на обекта- стр. инженер – 1 лице;  
-Техн. ръководител -стр. инженер или стр. техник, съгл. чл.163а от ЗУТ– 1 лице;  
- Спец. по електротехника– 1 лице; 
 - ВиК инженер– 1 лице;  
- инж. Топлотехника– 1 лице;  
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- Специалист за контрол по качеството/отговорник по качеството в строителството – 1 лице, 
 
 
Няма да бъдат оценявани предложения и ще бъдат предложени за отстраняване 

оферти и участници в случаите, в които е налице поне едно от следните условия: 
• Липсва информация от частта - „Предложение за организацията и 

професионалната компетентност на персонала, на който е възложено 
проектирането и строителството като част от изпълнението на поръчката“ 
от предложението за изпълнение на поръчката; 

• Тази част от предложението не отговаря на указанията за разработване, 
посочени по-горе; 

• Тази част не отговаря на обявените условия (изискванията) на Възложителя;  
• Тази част не съответства на действащото законодателство и/или действащи 

норми и стандарти и/или не е съобразена с предмета на поръчката. 
 
Метод на формиране на оценката: 
оценка 15 точки – за предложения, които кумулативно (т. е. ако са изпълнени  

едновременно двете номерирани по-долу условия):  
1). отговарят на минималните изисквания към съдържанието на частта - „Предложение за 

организацията и професионалната компетентност на персонала, на който е възложено 
изпълнението на поръчката“. Предложена е организацията за изпълнение на отделните 
действия, необходими за осъществяване на проектирането и строителството в съответствие с 
информацията в техническото задание и спецификация. Представено е предложение относно 
разпределението на действията, задачите и отговорностите между всеки един от предлаганите 
от участник лица в изпълнителският му състав във връзка с изпълнението на дейността. 
Предложени са шест или повече допълнителни лица над минимално установеният брой. 
Предложено е организирането на изпълнението на лица с допълнителна професионална 
компетентност различна от минимално изискуемата за професионално технически персонал, 
като условие за този брой точки е техните функции и отговорности да не се препокриват с 
тези, посочени по-горе в настоящата методика, а също така тези лица (чрез определените им 
задачи и отговорности) да допълват и допринасят за качествено постигане на резултатите от 
изпълнението на дейността, и 

2). съдържат максималния брой точки (от 41 до 50 точки ) съобразно посоченото по-долу 
в таблицата относно професионалната компетентност на персонала, на който е възложено 
изпълнението. Точки относно професионална компетентност (опит) на минимално 
изискуемият състав с поименно посочване на  персонал, на който е възложено изпълнението в 
техническото предложение на участника, се присъждат по следния начин: 

 
Относно Проектантски екип: 

Точки за присъждане на професионалната компетентност на предложения от Участника 
„Архитект“ или еквивалентна позиция; 
- за професионален опит като архитект: 

• до 5 години - 1 точка; 
• между 5 и 10 години  включително - 2 точки; 
• над 10 години - 3 точки. 

  
- за брой сгради с площ над 1000 кв.м. РЗП, за които е изпълнил проектиране по част 
Архитектура,  

• до 2 сгради включително - 1 точка; 
• от 3 до 5 сгради включително - 2 точки; 
• над 5 сгради - 3 точки; 
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Точки за присъждане на професионалната компетентност на предложения от Участника 
Инженер Отопление, Вентилация и Климатизация за „Проектант по част ОВК“ или 
еквивалентна позиция; 
- за професионален опит като проектант по част ОВК: 

• до 5 години - 1 точка; 
• между 5 и 10 години  включително - 2 точки; 
• над 10 години - 3 точки. 

 
- за брой сгради с площ над 1000 кв.м. РЗП, отговарящи на критериите за енергийна 
ефективност, в проектирането на които е участвал: 

• до 2 сгради включително - 1 точка; 
• от 3 до 5 сгради включително – 2 точки; 
• над 5 сгради - 3 точки; 

 
Точки за присъждане на професионалната компетентност на предложения от Участника 
Електроинженер за „Проектант по част Електрическа“ или еквивалентна позиция; 
- за професионален опит като проектант по част „Електрическа“: 

• до 5 години включително - 1 точка; 
• над 5 години – 2 точки. 

 
- за брой сгради с площ над 1000 кв.м. РЗП, за които е изпълнил проектиране по част 
„Електрическа“ 

• до 2 сгради включително - 1 точка; 
• над 3 сгради – 2 точки; 

 
Точки за присъждане на професионалната компетентност на предложения от Участника 
инженер ВиК за „Проектант по част ВиК“ или еквивалентна позиция; 
 
- за професионален опит като проектант по част ВиК: 

• до 3 години включително - 1 точка; 
• над 3 години - 2 точки. 

 
- за брой сгради с площ над 1000 кв.м. РЗП, за които е изпълнил проектиране по част 
ВиК 
• до 2 сгради включително - 1 точка; 
• над 3 сгради - 2 точки; 
  

 
Относно Екип за изпълнение на СМР: 
 
- за специфичен професионален опит на Ръководителя на обекта, а именно – 

ръководител на строителен обект/строеж на сграда/сгради или еквивалентна позиция: 
до 1 година – 1 точка; 
от 1 година до 2 години включително – 2 точки и 
над 2 години – 3 точки; 
- за участие в качеството си на ръководител на обект/строеж за СМР на 

сграда/сгради:  
за 1 обект/строеж – 1 точка; 
от 2 до 3 включително – 2 точки и 
над 3 обекта/строежа – 3 точки; 
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- за специфичен професионален опит на Техническия ръководител, а именно – 
технически ръководител на строителен обект/строеж на сграда/сгради или еквивалентна 
позиция: 

до 1 години– 1 точка; 
над 1 година до 2 години включително – 2 точки и 
над 2 години – 3 точки; 
- за участие в качеството си на технически ръководител в брой обекти/строежи за 

СМР на сграда/сгради:  
за 1 обект/строеж – 1 точка;  
от 2 до 3 включително – 2 точки и 
над 3 обекта/строежа – 3 точки; 
 
- за специфичен професионален опит на специалист по Електротехника, а именно – 

електро инженер на строителен обект/строеж на сграда/сгради или еквивалентна 
позиция: 

над 1 година до 2 години включително – 1 точка и 
над 2 години – 2 точки. 
- за участие в качеството си на Електро инженер в брой обекти/строежи за СМР на 

сграда/сгради:  
за 1 обект/строеж – 1 точка;  
от 2 до 3 включително – 2 точки и 
над 3 обекта/строежа – 3 точки; 
 
- за специфичен професионален опит на специалист по Топлотехника, а именно – 

ОВК инженер на строителен обект/строеж на сграда/сгради или еквивалентна позиция о 
време на строителство: 

над 1 година до 2 години включително – 1 точка и 
над 2 години – 2 точки. 
- за участие в качеството си на инж. Топлотехника в брой обекти/строежи за СМР на 

сграда/сгради:  
за 1 обект/строеж – 1 точка;  
от 2 до 3 включително – 2 точки и 
над 3 обекта/строежа – 3 точки. 
 
- за специфичен професионален опит на специалист по ВиК, а именно – ВиК инженер 

на строителен обект/строеж на сграда/сгради или еквивалентна позиция: 
над 1 година до 2 години включително – 1 точка и 
над 2 години – 2 точки. 
 
- за участие в качеството си на ВиК инженер в брой обекти/строежи на 

сграда/сгради:  
за 1 обект/строеж – 1 точка;  
от 2 до 3 включително – 2 точки и 
над 3 обекта/строежа – 3 точки. 
 
- за специфичен професионален опит на специалист/отговорник контрол по 

качеството в строителен обект/строеж на сграда/сгради или еквивалентна позиция:  
над 1 година до 2 години включително – 1 точка и 
над 2 години – 2 точки 
 
- за участие в качеството си на специалист/отговорник контрол по качеството в 

строителството:  
за 1 обект/строеж – 1 точка;  
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от 2 до 3 включително – 2 точки и 
над 3 обекта/строежа – 3 точки.  
 
Всеки от експертите участва в оценката със сбора от точките за специфичен 

професионален опит и за участието за определен брой строителни обекти/строежи. 
 
Оценката на участника по подпоказател Н1 се получава от сбора от точките на всеки 

експерт от минимално изискуемият изпълнителски състав. 
  
В зависимост от получените точки относно професионалната компетентност на 

персонала, на минимално изискуемият изпълнителски състав за поръчката за целите на 
общата оценка на частта – „Предложение за организацията и професионалната компетентност 
на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката“ следва да се ползва следната 
таблица: 

 
15 точки 7 точки 1 точка 

от До от До от до 
41 точки 50 точки  31 точки 40 точки 21 точки  30 точки 

 
оценка 7 точки – за предложения, за които е установено наличието на поне едно от двете 

номерирани по-долу условия и отговарят на минималните изисквания към съдържанието на 
частта - „Предложение за организацията и професионалната компетентност на персонала, на 
който е възложено изпълнението на поръчката“ и са съобразени с предмета на поръчката за 
съответната обособена позиция:  

1). Оценката се поставя за предложения, за които се установи, че са предложени от един 
до петима допълнителни лица изпълнителски състав (квалифициран технически персонал 
и/или работници),  над минимално установеният брой и компетентност. Предложено е 
организирането на изпълнението на тези лица с допълнителна професионална компетентност 
различна от минимално изискуемата за професионално технически персонал, като условие за 
този брой точки е техните функции и отговорности да не се препокриват с тези, посочени по-
горе в настоящата методика, а също така тези лица (чрез определените им задачи и 
отговорности) да допълват и допринасят за качествено постигане на резултатите от 
изпълнението на дейността и/или;  

2). Оценено е с брой точки от посочени във втората скала от таблицата, разписана по-горе 
(от 31 до 40 точки) относно професионалната компетентност на персонала, на който е 
възложено изпълнението и 

 
оценка 1 точка – за предложения, за които е установено наличието на поне едно от двете 

номерирани по-долу условия и отговарят на минималните изисквания към съдържанието на 
частта - „Предложение за организацията и професионалната компетентност на персонала, на 
който е възложено изпълнението на поръчката“ и са съобразени с предмета на поръчката за 
съответната обособена позиция:  

1). Оценката се поставя за предложения, за които се установи, че не са предложени 
допълнителни лица (т. е. тази част от предложението съответства само на базовите 
изисквания, посочени по-горе в настоящата методика) или се установи, че функциите и 
отговорностите на някой от допълнително предложените лица се препокриват с тези, 
посочени по-горе в настоящата методика и/или; 

2). Оценено е с брой точки от посочени в третата скала от таблицата, разписана по-горе (от 
21 до 30 точки) относно професионалната компетентност на персонала, на който е възложено 
изпълнението.  

 
2. Нивото на качеството на изпълнение, относимо към дейността, свързана с 
изпълнението на проектирането и строителството: Н2 
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• Указания за разработване на частта „Предложение за изпълнение на 
предвиденото в обособената позиция проектиране и строителство, 
включващо обхват и технически параметри, съобразно техническото задание 
и спецификация на възложителя, включващо естетически, функционални 
характеристики на обекта, достъпност на потребителите на обекта в хода 
на изпълнение, полезност на резултата за потребителите на обекта, 
екологични, иновативни подходи или добри практики, както и предложение за 
мерки, целящи осигуряване на качеството при изпълнението на дейностите“.   

 
В Предложението за изпълнение на поръчката, в частта касаеща техническото 

изпълнение на поръчката, всеки участник следва да направи предложение за изпълнение на 
предвидените проектиране и СМР в това число и относно техническите параметри на 
предлаганите за влагане в строежа/обекта основни материали, включително аргументирано 
предложение на основни операции по строителство (иновативни подходи или добри 
практики), функционални характеристики на обекта, достъпност на потребителите на 
обекта в хода на изпълнение, полезност на резултата за потребителите на обекта,  
естетически и екологични характеристики (където е приложимо), с които гарантира 
високо качество на база представените данни в техническото задание и спецификация.   
Основното изискване на Възложителя е изпълнението на строежа/обекта за съответната 
обособена позиция, в предварително определения срок, да бъде извършено с 
необходимото качество и гаранция за дълготрайна употреба на новоизпълнените СМР и 
да бъде осигурена безопасност при използването на обекта (устойчивост на очаквания 
краен резултат от изпълненото на строителството - по-високо ниво на енергийната 
ефективност на многофамилните жилищни сгради и намаляване на разходите за енергия; 
подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на 
сградите; осигуряване на условия на жизнена среда в съответствие с критериите за устойчиво 
развитие). 

Затова от особена важност е да бъдат съпоставени предлаганите технически 
параметри на материалите, които ще се вложат в строежа/обекта/, предлаганите 
естетически, функционални характеристики на обекта, предложението относно 
достъпност на потребителите на обекта в хода на изпълнение, полезност на резултата за 
потребителите на обекта, екологичните характеристики, иновативните подходи или 
добри практики от страна на участниците.  

За яснота на изложеното и за да знаят участниците, какво да включат в офертите си в 
частта относно техническите параметри, примерни такива за конкретната обществена 
поръчка могат да бъдат: 

- предложения за осигуряване на по-добро качество и устойчивост на влаганите 
материали, техники на изпълнение, насочени към гарантиране на по-голяма безопасност при 
ползването на обектите от отделните обособени позиции, ефективност и дълготрайност на 
изградените елементи или други според предложенията на участниците; 

- използване на материали (изолационни, дограма и други, като използване на панели 
и/или друг материал с по-голяма дебелина) с по-добри показатели от предписаните в 
обследването приложено към документацията и/или други материали с цел постигане на по-
високо качество. 

За яснота на изложеното и за да знаят участниците, какво да включат в офертите си в 
частта относно естетическите характеристики,  

Това включва (посоченото е примерно и е изложено за яснота, всеки участник е свободен 
чрез своето предложение, да предвиди мерки, свързани с този тип характеристики на обекта):   

- предложения относно отделните елементи (например използване на специални 
финиширащи слоеве и др.),  

-предложения относно околното пространство, както и други характеристики, касаещи 
естетическите показатели на строежа. 
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За яснота на изложеното и за да знаят участниците, какво да включат в офертите си в 
частта относно функционални характеристики, свързани с експлоатационните качества на 
строежа/обекта и полезността на резултата за потребителите на обекта. Това следва да бъдат 
характеристики, насочени към функционалността на обекта и/или елемент от него. Под 
функционални следва да се разбират характеристики на предложението, включващи 
оптимизиране и максимизиране на експлоатационните качества на всеки един елемент от 
строежа, включително такива, свързани с тяхното бъдещо използване от ползвателите.  

За яснота на изложеното и за да знаят участниците, какво да включат в офертите си в 
частта, свързана с предложението относно достъпност на потребителите на обекта в хода 
на изпълнение – това е предложение относно СМР, свързани с входното пространство.  

За яснота на изложеното и за да знаят участниците, какво да включат в офертите си в 
частта относно екологични характеристики – това са предлаганите от участниците 
характеристики, свързани с опазване на околната среда по време на изпълнението на СМР от 
предмета на договора (екологични аспекти, свързани с предмета на обществената поръчка). 
Освен това следва да се представи и план за организация по изпълнение на дейности за 
опазването на околната среда. Участниците следва да съобразят предложенията си в тази част 
от офертата с влиянието върху въздуха, методите за управление на строителните и други 
отпадъци. Конкретни характеристики на компонента опазване на околната среда и действия за 
опазване на околната среда (определени мероприятия) са: превантивни мерки; инструктажи; 
почистване; използване на покрития за защита срещу замърсяване и шумоизолация, както и: 
Работа с изправно оборудване; Депониране на съществуващите стари материали само на 
регламентирани депа.  

За яснота на изложеното и за да знаят участниците, какво да включат в офертите си в 
частта относно иновативни подходи – това са предлаганите от участниците начини на 
изпълнение, свързани с нов и по-ефективен метод за осъществяване на проектирането и 
строителството, чрез който се пести време и/или се постига по-висока устойчивост и/или се 
постига по-голяма здравина и/или се постига по-висока безопасност при използване от 
потребителите на обектите, а от тук и повишаване на жизнения цикъл на изграденото. Под 
добри практики да се разбира мерки в предложението за изпълнение осигуряващи 
необходимото качество и гаранция за дълготрайна употреба на новоизпълнените СМР, 
устойчивост на очаквания краен резултат от изпълненото на строителството - по-високо ниво 
на енергийната ефективност на многофамилните жилищни сгради и намаляване на разходите 
за енергия; подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения 
цикъл на сградите; осигуряване на условия на жизнена среда в съответствие с критериите за 
устойчиво развитие 

За яснота на изложеното и за да знаят участниците, какво да включат в офертите си в 
частта относно предложението си за мерки, целящи осигуряване на качество при 
изпълнение на строителството - в тази част от офертата всеки един от участниците следва да 
направи предложение относно това какви мерки предвижда да предприеме с цел осигуряване 
на качеството. Мерките следва да са насочени към навременна и качествена реализация на 
отделните дейности, свързани с предмета на поръчката, за да е възможно гарантирането на 
достигане на целите и резултатите съобразно посоченото в техническото задание и 
спецификация.  

 
Като минимум всеки един от участниците следва да изложи и информация по 

изискванията, посочени по-долу: 
 Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на качеството и 
постигане на резултатите съобразно изискванията на обществената поръчка; 
 Входящият контрол от страна на експерти/експерт, отговарящи за контрола на 
качеството при получаване на материали и други продукти за обекта, контрола на качеството 
на труда са мерки, гарантиращи, че на строежа няма да се вложат материали, оборудване 
и/или други стоки, имащи явни дефекти и че СМР ще бъдат изпълнени с необходимото 
качество според изработеният проект, действащите стандарти и добри практики. 
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 срока, който предлага за отстраняване на дефекти  по време на гаранционния срок на 
обекта. 
 Предложение относно характеристики, свързани с опазване на околната среда 
(въздух, строителни и други отпадъци) – в тази част от офертата всеки участник следва да 
направи предложение на възможните замърсители, както и на предлаганите от него действия, 
свързани с опазването на околната среда от тях, мерки за управление на отпадъци по време на 
изпълнението на предмета на договора, както в част изпълнение на проектите така и в 
съдържанието на строителството.  
 информация с конкретни часове (от час до час) за извършване на СМР на 
строителната площадка в работни и почивни дни. 
  
Предложената информация по изпълнението е необходимо да отчита спецификата на работите 
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 характерни 
особености.       
 
   

Няма да бъдат оценявани предложения и ще бъдат предложени за отстраняване 
участници и оферти в случаите, в които е налице поне едно от следните условия: 

• Липсва информация от частта - „Предложение за изпълнение на предвидените 
проектиране и СМР, включващо технически параметри, съобразно техническото 
задание и спецификация на възложителя в т. ч. естетически, функционални 
характеристики на обекта, достъпност на потребителите на обекта в хода на 
изпълнение, полезност на резултата за потребителите на обекта, екологични 
характеристики, иновативни подходи или добри практики, както и предложение 
за мерки, целящи осигуряване на качеството при изпълнение на поръчката“.   

• Тази част от предложението не отговаря на указанията за разработване, 
посочени по-горе; 

• Тази част не отговаря на обявените условия (изискванията) на Възложителя;  
• Тази част не съответства на действащото законодателство и/или действащи 

норми и стандарти и/или не е съобразена с предмета на поръчката; 
 
 
Метод на формиране на оценката: 

       оценка 25 точки – за предложения, които отговарят на минималните изисквания към 
съдържанието на тази част от предложението, на техническото задание и спецификация, на 
действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти и са 
съобразени с предмета на поръчката. Демонстрирани са техническите параметри на 
основните материали, предложени да бъдат вложени при изпълнението на СМР като част от 
предмета на поръчката спрямо данните и информацията, посочени в техническите 
спецификации. Предложени са технологиите за изпълнение на отделните СМР при пълно 
съобразяване и в съответствие с данните, заложени в техническите спецификации, които 
гарантират устойчивост и високо качество. Установява се, че предложението напълно 
отговаря на техническото задание и спецификация, като ги допълва или превъзхожда и по 
този начин: 
- съдържа предложение на техническите предимства, свързани с технологичните параметри 
на материалите, техниката и механизацията, технологиите на изпълнение на предмета на 
поръчката, обвързани с конкретната специфика и технически характеристики на изискуемото 
проектиране и строително-ремонтни работи за изпълнението на настоящата поръчка и/или 
- гарантира качествен ефект от прилагането на предлаганите основни технологични 
параметри на основната техника и механизация и предлаганите материали и/или технологии 
на работа, които ще се вложат и ще се изпълняват при реализирането на този договор и  
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- за предложения, които отговарят на предварително обявените условия (изисквания) на 
Възложителя, посочени в техническото задание и спецификация по отношение на бъдещите 
функционални и/или естетически характеристики на отделните части от строежа и 
представлява добавена стойност по отношение на експлоатационните качества на 
изграденото. Предложени са и са обосновани конкретни функционални характеристики, 
свързани с използването на обекта и   
- за предложения, които съдържат информация, относно полезност на резултата за 
потребителите на обекта и  
- когато се установи, че участникът е предложил иновативни характеристики и/или 
иновативни подходи или добри практики, които обосновават обвързването на участника с 
по- дълги гаранционни срокове от минималните за  всички видове работи в обхвата на 
изпълнението и за които се установява от комисията, че са свързани с предмета на поръчката 
- за предложения, в които са предвидени конкретни мероприятия за максимално намаляване 
на вредното влияние върху въздуха и влиянието на строителни и други отпадъци, и  
       оценка 12 точки – за предложения, които отговарят на минималните изисквания към 
съдържанието на тази част от предложението, на техническото задание и спецификация, на 
действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти и са 
съобразени с предмета на поръчката и е налице някое от следните обстоятелства.  
- комисията установява, че предложените операции  в рамките на изпълняваните СМР не 
гарантират устойчивост на изпълнението и/или високо качество.  
И/или 12 точки се поставят ако се установи, че предложението съдържа функционални 
характеристики относно експлоатационните качества на строежа, но липсва аргументация 
при описанието на  един или няколко от предлаганите основни функционални параметри 
спрямо спецификата и изискванията за строителството, 
И/или 12 точки се поставят ако се установи, че предложените гаранционни срокове (всички 
или някой от тях) не са по големи от минималните, съгласно 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;    
И/или 12 точки се поставят ако се установи, че не са предложени мерки, които гарантират 
здравословни и безопасни условия на труд и максимална сигурност на собствения персонал и 
други лица в хода на строителството и/или мерки за запазване от повреди на площи върху 
които не се осъществяват СМР предмет на поръчката,  зелени площи, и други. 
 
       оценка 1 точка – за предложения, които отговарят на минималните изисквания към 
съдържанието на тази част от предложението, на техническото задание и спецификация, на 
действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти и са 
съобразени с предмета на поръчката. Оценката се поставя, когато се установи, че 
предложението напълно отговаря на техническото задание и спецификация без да ги допълва 
или превъзхожда и освен това участникът единствено преповтаря текстове от него или 
предложението в тази си част отговаря на базовите изисквания съгласно техническото задание 
и спецификация,  
И/или 1 точка получават предложения, които отговарят на общите изисквания на 
възложителя, посочени в указанията и техническото задание и спецификация по отношение на 
бъдещите функционални характеристики на строежа, но не предлагат конкретни 
преимущества, свързани с функционирането на обекта, съответните съоръжения и/или 
елементи от тях, експлоатацията им и използването им.   
И/или 1 точка се поставя на предложение, съдържащо предложение за функционални 
характеристики и/или естетически характеристики и/или екологични характеристики и/или 
достъпност до обекта и/или технически параметри на предлаганите строителни продукти и 
материали и/или мерки, целящи осигуряване на качество при изпълнение на СМР без 
посочване на конкретни примери (показатели) за тях.  

  
За целите на настоящата методика, използваните определения следва да се тълкуват 
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както следва: 
- „Аргументация/Аргументирано” следва да се разбира обосновка на предложение, 
отчитащо спецификата на настоящата обществена поръчка, както и такова, което 
съответства на конкретен елемент от предмета на поръчката и съставна част от 
предложението за изпълнението на СМР като част от настоящата поръчка, за който се 
отнася и предоставя описан мотив за избран вид/метод/начин или др. приложим подход с 
оглед доказване на изискваните характеристики; 
- „Добавена стойност” следва да се разбира предложение, което е адекватно на 
предмета на поръчката за конкретен елемент, дейност или система, което не се изисква в 
техническото задание и спецификация, но води до по-качествен продукт от дейност или 
извършено СМР и до подобряване функционалността и/или устойчивостта и/или 
естетическите характеристики на обект и/или част от строежа и/или от 
система/елемент или извършена дейност.  
- „Качествен ефект“ има предложение, в което участникът е предложил методите и 
подходите за осигуряване на качеството на изпълнение от строителна и технологична 
гледна точка, предвидил е осъществяване на начини за контрол на качеството на 
изпълненото от строителните работници, техника и механизация.   
 
 
2.Начин за определяне на оценката по показателите за срок. 
 
Подпоказател П2А – Срок за изълнение на проектирането 
Предложеният най-кратък срок за изпълнение получава 5 точки. Останалите предложения се 
оценяват по следния начин: 
П2А = Минимален срок за изпълнение на проектирането / срок на съответен участник (сумата 
се закръгля до втория знак на десетичната запетая) Х 5. 

Забележка: Участниците не могат да предлагат срок за изпълнение на   
проектирането в обхвата на позицията по-дълъг от посочения в обявлението. Оферта с по-
голям срок за изпълнение на проектирането в обхвата на позицията ще бъде отстранена от 
Възложителя като несъответстваща на изискванията. 

 
Подпоказател П2Б – Срок за изпълнение на СМР 
Предложеният най-кратък срок за изпълнение получава 5 точки. Останалите предложения се 
оценяват по следния начин: 
П2Б = Минимален срок за изпълнение на СМР / срок на съответен участник (сумата се 
закръгля до втория знак на десетичната запетая) Х 5.  

Забележка: Участниците не могат да предлагат срок за изпълнение на   СМР в 
обхвата на позицията по-дълъг от посочения в обявлението. Оферта с по-голям срок за 
изпълнение на СМР в обхвата на позицията ще бъде отстранена от Възложителя като 
несъответстваща на изискванията. 

Важно! Общ срок за изпълнение на позиция от поръчката е: минимален срок 54 /петдесет 
и четири/ календарни дни и максимален срок 100 /сто/ календарни дни, от които: 

• За проектиране – минимален срок 14 /четиринадесет/ календарни 
дни, максимален срок 20 /двадесет/ календарни дни от предаване на изходни данни 
от представител на Възложителя с Приемо предавателен протокол; 

• За строителство – минимален срок 40 /четиридесет/ календарни дни 
и максимален срок 80 календарни дни от подписване на Протокол обр. 2 за 
откриване на строителната площадка; 

Предложеният срок за изпълнение на поръчката следва да бъде цяло число!  
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Участник предложил срок в различна от указаната по горе мерна единица, ще бъде 
предложен за отстраняване от участие. 
 
3.Начин за определяне на оценката по показател П3 – „Ценово предложение за 
изпълнение на поръчката“: 
 
Оценка по показател П3 – Ценово предложение за изпълнение на поръчката 
Преди извършване на финансовата оценка, ценовите предложения се проверяват, за да се 
установи, че са подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията за 
участие в процедурата. 
Точките относно ценовите предложения се изчисляват поотделно по следната формула: 
Предложена цена – П3 (Ценово предложение за изпълнение на поръчката) - с тежест в 
комплексната оценка – 50 точки. 
 
Предложена цена – П3 (Ценово предложение за изпълнение на поръчката) на участника 
се изчислява по следната формула (мерната единица е български лева, като сумата се закръгля 
до втория знак на десетичната запетая): 
 

П3     = 

Предложено минимално общо ценово 
предложение в лева * 50 Предложено общо ценово 
предложение от участника в лева 

 
Максималният брой точки, които даден участник може да получи при оценка на ценовото 
предложение е 50 точки. 
Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително 
обявените от възложителя условия. 
Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, с предимство се класира 
офертата, в която се съдържат по-изгодни предложения, преценени в следния ред: 
1. по-ниска предложена цена; 
2. по-изгодно предложение по показатели извън посочените по т. 1, сравнени в низходящ ред 
съобразно тяхната тежест. 
Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на 
първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани в съответствие с 
предходния текст. 

 
 
 

 
 

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

възложителя, не се отваря. 
 В плик с надпис „Предлагани ценови параметри”   се прилага ценовото   предложение по 
Образец № 15 „Предлагани ценови параметри”, съдържащо предложението на участника 
относно цената за придобиване, и предложенията по други показатели с парично изражение. 
Съдържанието на плик с надпис „Предлагани ценови параметри” трябва да отговаря на 
предварително обявените условия,  под които се разбират - условията, съдържащи се в 
обявлението и/или документацията за участие.  
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Съдържанието на плик „Предлагани ценови параметри” трябва да съответства :  
 -  на Предложението  за изпълнение на поръчката по отношение на поети от участника 

ангажименти,   както и по отношение на изложени технически решения, подход , съдържание  
и характеристики на изпълнението, предложено от участника; 

-   на посочения персонал, техника, материали и оборудване и тяхната организация;                                                                                                                                                
-  на Техническото задание и спецификация по отношение на дейностите за изпълнение 

на поръчката.  
 

Извън плика с надпис „Предлагани ценови параметри” не трябва да е посочена никаква 
информация относно цената на поръчката или във връзка с показателите с парично изражение. 
Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън плика 
„Предлагани ценови параметри” елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея)  
или с предложенията по други показатели с парично изражение ще бъдат отстранени от 
участие в процедурата. 

 
Участникът е единствено отговорен за евентуално допуснати грешки и пропуски в 

изчисленията на предложените от него цени, което удостоверява с подпис и печат на всеки 
един документ, включен в ценовото предложение.  

!!! Участник, на който информацията в плика с надпис „Предлагани ценови 
параметри” не съответства на Предложението  за изпълнение на поръчката, ще бъде 
отстранен от участие в процедурата. 

Посочената цена/възнаграждение трябва да включва всички преки и косвени разходи за 
реализация на дейностите по настоящата обществена поръчка. 
 
1  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще  заплаща възнаграждение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  при условия,  
предвидени в  документацията за обществената поръчка и при условията на проекта на 
договор. 
2. Приложима валута  и зачитане при несъответствие:  цените са в български лева без ДДС. 
При несъответствие  между цифровото и изписаното с думи възнаграждение ще се взема 
предвид изписаното с думи. Ако е допусната аритметична грешка при 
пресмятането/изчисленията на участника, комисията извършва повторни изчисления и 
определя аритметично вярната сума. !!! В случай, че бъде открито такова несъответствие, 
комисията определя аритметично вярната сума и участникът е обвързан от така определената 
сума. 
 
3. Начин на плащане: по банков път, с платежно нареждане в български лева. 
 
4. Начин на ценообразуване. Стойността на видовете работи се формира без ДДС, като 
цената се доказва с анализи и калкулации. В цените следва да бъдат включени всички 
необходими разходи на  Участника за изпълнението на обекта, вкл.: допълнителните разходи, 
транспорта, работната ръка, извънреден труд и всички други присъщи разходи, както и други 
неупоменати по- горе. Заплащане се извършва за действително извършени работи по начин, 
отразен в проекта на договор към настоящата документация за обществена поръчка.  

Стойността на извършената работа ще се отчита с двустранно подписан протокол по 
доказани действителни количества и по предложените единични цени на видовете работи при 
показателите за ценообразуване посочени в приложените анализи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
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Плащането се извършва в срок след фактурирането,  предложен от участника, при условията 
по- долу.  

 
5.Финансиране. 

Поръчката се финансира със средствата по Националната програма за енергийна 
ефективност на многофамилни жилищни сгради (Националната програма). Програмата е 
насочена към обновяване на многофамилни жилищни сгради, като с нея се цели чрез 
изпълнение на мерки за енергийна ефективност да се осигурят по-добри условия за живот за 
гражданите в многофамилни жилищни сгради, топлинен комфорт и по-високо качество на 
жизнената среда. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да предприеме необходимите мерки по сключените 
договори за целево финансиране, за извършване на плащане на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от Българска 
банка за развитие, представляващо възнаграждение за дейностите по предложената в офертата 
цени.  

Дейностите се финансират със средства, представляващи безвъзмездна финансова 
помощ по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни 
сгради. 

 Съгласно правилата и изискванията на програмата, договарянето, разплащането и 
финансирането се извършва чрез кмета на общината от името и за сметка на сдружението, 
който в тази връзка и усвоява целевото финансиране по програмата от името и за сметка на 
съответното сдружение. 

 
6. ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ 

В рамките на обществената поръчка се включват следните разходи, формиращи 
бюджета за обновяване на сградите по позициите: 

- разходи за СМР;    
- разходи за работни проекти;  
- разходи за авторски надзор; 
- разходи, свързани с осигуряването на необходимите разрешителни документи, 

изискващи се от националното законодателство, включително и свързаните с тях такси, 
дължими на съответните компетентни орган; 

- разходи, свързани с въвеждането на обекта в експлоатация. 
Допустимите дейности за СМР са: 

• дейности по конструктивно възстановяване/усилване/основен ремонт в зависимост от 
повредите, настъпили по време на експлоатацията на многофамилните жилищни 
сгради, които са предписани като задължителни за сградата в техническото 
обследване; 

• дейности по обновяване на общите части на многофамилните жилищни сгради (ремонт 
на покрив, фасада, освежаване на стълбищна клетка и др.); 

• дейности по изпълнение на мерки за енергийна ефективност, които са предписани 
като задължителни за сградата в обследването за енергийна ефективност:  
 По външните сградни ограждащи елементи: 
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o подмяна на дограма (прозорци, врати, витрини и др.); 
o топлинно изолиране на външните ограждащи елементи (външни стени, 

покриви, подове и др.). 

 По системите за поддържане на микроклимата: 
o основен ремонт, модернизация или подмяна на локални източници на 

топлина/котелни стопанства или прилежащите им съоръжения, собственост 
на ССО, включително смяна на горивната база при доказан енергоспестяващ 
и екологичен ефект; 

o изграждане на системи за оползотворяване на енергията от възобновяеми 
източници за енергийните потребности на сградата; 

o ремонт или подмяна на амортизирани общи части на системите за 
отопление, охлаждане и вентилация на сградата за повишаване на 
енергийната ефективност; 

o реконструкция на вертикалната система за отопление в хоризонтална, като 
се осигурява индивидуално отчитане на разхода на топлина за всеки ССО в 
сградата; 

o ремонт или подмяна на електрическата инсталация в общите части на 
сградата и изпълнение на енергоспестяващо осветление в общите части; 

o инсталиране на система за автоматично централизирано управление на 
топлоподаването при локални източници, собственост на ССО;  

o инсталиране на система за автоматизирано централизирано управление на 
осветлението в общите части на жилищната сграда; 

o газифициране на сгради (монтиране на газов котел и присъединяване към 
градска газоразпределителна мрежа, когато е налична в близост до сградата;  

o мерки за повишаване на енергийната ефективност на асансьорите. 

 Съпътстващи строителни и монтажни работи, свързани с изпълнението на 
мерките за енергийна ефективност и съответното възстановяване на общите 
части на сградата в резултат на изпълнените мерки с енергоспестяващ 
ефект. Съпътстващите строителни и монтажни работи са свързани 
единствено с възстановяването на първоначалното състояние, нарушено в 
резултат на обновяването на общите части и на подмяната на дограма в 
самостоятелния обект.  

 
7.Недопустими разходи по сградите 

• Всички разходи извън посочените като допустими. 

• Всички разходи за дейности, които не са предписани в резултат на извършеното 
техническо и енергийно обследване. 

• Разходи за ремонт в самостоятелните обекти извън тези по възстановяване на 
първоначалното състояние на обектите вследствие ремонта на общите части или 
подмяната на дограма. 

• Подмяна на отоплителни тела в самостоятелните обекти; 

• Подмяна на асансьори с нови или втора употреба; 

• Обзавеждане и оборудване в самостоятелните обекти. 
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 По Националната програма за енергийна ефективност в многофамилни жилищни 
сгради ще се финансира икономически най-ефективният пакет от енергоспестяващи мерки за 
сградата, с който се постига клас на енергопотребление „С“ в съответствие с Наредба № 7 от 
2004 г. за енергийна ефективност на сгради. 
  

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА:   
 
Прогнозната стойност на обществената поръчка, е 2 495 516, 40 лв. без ДДС, а по 

обособени позиции: 
 
-Обособена позиция №1 – прогнозна стойност е 1 453 916, 40 лв. без ДДС; 

 
-Обособена позиция №2 – прогнозна стойност е 1 041 600 лв. без ДДС; 

 
 

    За извършените плащания ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава надлежно оформени фактури.  
 

При образуване на възнагражденията в Образец № 6.1. и 6.2. „Ценово предложение 
за изпълнение на поръчката ” участниците трябва да имат предвид следната информация: 

 
-За обособена позиция №1 - РЗП на многофамилна жилищна сграда с административен 

адрес гр. Велико Търново, ул."Георги Живков" №1, вх. А, вх. Б, вх. В, вх. Г, вх.Д, вх.Е, вх.Ж е 
12115.97 м2. За тази сграда общото възнаграждение предложено от участника за изработване 
на работен проект и авторски надзор не трябва да надхвърля сумата от 60579,85 лв. без ДДС, а 
за строителни дейности в т.ч. и непредвидени разходи – сумата от 1393336,55 лв. без ДДС; 

 
-За обособена позиция №2 - РЗП на многофамилна жилищна сграда находяща се в: гр. 

Велико Търново, ул. „Филип Тотю“ № 15, входове А, Б и В е  4 340.00 м2 и ул. „Филип Тотю“ 
№ 17, входове А, Б и В е 4 340.00 м2. За многофамилна жилищна сграда находяща се в: гр. 
Велико Търново, ул. „Филип Тотю“ № 15, входове А, Б и В общото възнаграждение 
предложено от участника за изработване на работен проект и авторски надзор не трябва да 
надхвърля сумата от 21700 лв. без ДДС, а за строителни дейности в т.ч. и непредвидени 
разходи – сумата от 499100 лв. без ДДС. Същите суми за същите дейности не следва да бъдат 
надхвърлени от участника и за многофамилна жилищна сграда находяща се в: гр. Велико 
Търново, ул. „Филип Тотю“ № 17, входове А, Б и В. 
 

Оферта с Ценово предложение за изпълнение на поръчката, което надвишава общата 
прогнозна стойност на дейностите в позицията посочени по горе и/или не са съобразени с 
указанията на образец №6.1. и 6.2. и с посочената по горе информация за РЗП за всяка от 
позициите, ще бъдат отстранени от участие. 
 

Участници, чийто плик с надпис „Предлагани ценови параметри”  не съответства на 
условията няма да бъдат оценявани. Показателите за ценообразуване  се прилагат, както при 
формиране на единичните цени на видовете работи в обхвата на поръчката, така и за 
формиране на единични цени на допълнително възникнали работи възникнали в хода на 
изпълнението. 
 
     Участници, които  не са съобразили формирането на единичните цени с посочените 
по- горе условия ще бъдат отстранени от участие в процедурата.  Ценовото предложение 
трябва да съответства на Предложението  за изпълнение на поръчката по отношение на 
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дейностите за изпълнение на поръчката. Участник, на който ценовото предложение не 
съответства на Предложението  за изпълнение на поръчката, ще бъде отстранен от участие в 
процедурата. 
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