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РАЗЯСНЕНИЕ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯТА“ ЗАНУЧЖЗТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА 
ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ГЛАВА 26 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ 
ПОРЪЧКИ, ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА С ПРЕДМЕТ: Извършване 
на извънгаранционно абонаментно обслужване на копирна техника на структури 
на Община Велико Търново” по обособени позиции:
Позиция №1 -  „Административни сграда на Община Велико Търново, структури 
към „Център за социални услуги“, в т.ч. и счетоводство на „Център за социални 
услуги“; Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт”, „Младежки дом“ 
или други структури към Община Велико Търново. “
Позиция №2 -  „Дирекция Обществени поръчки“.

Въпрос: Моля отговорете всички болтвани тестове ли трябва да се 
напишат част III, буква „Г ” от ЕЕДОП (дясна част).

Посочената част III, буква „Г” от ЕЕДОП е за Специфични национални основания 
за изключване.

В I. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ са указани текстове, които трябва да се впишат 
от участника.

6. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща поръчка. 
Възложителят отстранява от поръчката участници, които са свързани лица.

При подаване на офертата участникът следва да декларира във връзка с чл. 101, ал. 11 
от ЗОП, че не е свързано лице с участник в процедурата.

В част III, буква „Г” от ЕЕДОП (дясна част), участникът следва да впише текста: 
„Икономическият оператор свързано лице ли е по смисъла на §2, т. 45 от 
Допълнителни разпоредби на ЗОП  с друг участник в обществената поръчка” и да 
даде своя отговор, като маркира съответно ДА или НЕ.

7. Възложителят отстранява участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1, 
т. 1 - 5 и 7 ЗОП, възникнали преди или по време на поръчката. Предходното се прилага 
и когато участник в поръчката е обединение от физически и/или юридически лица и за 
член на обединението е налице някое от основанията за отстраняване.

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

• лицата, които представляват участника;
• лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника или 

кандидата;
• 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 ил: 
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При подаване на офертата участникът декларира липсата или наличието на горните 
основания за отстраняване в част III, раздел А, Б, В и Г от Единния европейски 
документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).

Тъй като обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 относно присъди за престъпления по чл. 
194-208 , чл. 2 1 3 а -  217, чл. 219 -2 5 2  и чл. 254а-2 6 0  от НК имат характер на 
национално основание за изключване, участниците декларират липсата или 
наличието им в Част III, буква„Г“ от ЕЕДОП, като в дясната част от полето вписват 
текста: „Издадена ли е по отношение на икономическия оператор или на лице, 
което го представлява според документите му за регистрация, окончателна 
присъда за престъпления по чл. 194 -  208, чл. 213а -  217, чл. 219 -  252 и чл. 254а -  
260 от НК, която е произнесена най-много преди пет години, или съгласно която 
продължава да се прилага период на изключване, пряко определен в присъдата?” и 
дават своя отговор, като маркират съответно ДА или НЕ.

Когато за участник е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 от ЗОП и 
преди подаването на офертата той е предприел мерки за доказване на надеждност по 
чл. 56 ЗОП, тези мерки се описват в ЕЕДОП.

Когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП 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 от ЗОП се 
попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата. В последната хипотеза 
- при подаване на повече от един ЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с критериите за 
подбор, се съдържат само в ЕЕДОП, подписан от лице, което може самостоятелно да 
представлява съответния стопански субект.

8.Освен на основанията по чл. 54, ал.1, т. 1-5 и 7 от ЗОП възложителят отстранява от 
поръчката участник, за когото е налице обстоятелството по чл. 3, т. 8 от Закона за 
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции 
с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни 
собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС), освен ако са налице изключенията по чл.4 от 
закона.

При подаване на офертата участникът следва да декларира липсата на основания по чл. 
3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС в част III, буква „Г” от ЕЕДОП (дясна част), като 
впише текста: „По отношение на Икономическия оператор налице ли са 
обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите 
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен 
режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици” и да 
даде своя отговор, като маркира съответно ДА или НЕ;

Отговор: В Документацията за участие в обществена поръчка, в раздел Общи 
условия за участие, в т.6 „Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в 
една и съща поръчка. Възложителят отстранява от поръчката участници, които са 
свързани лица. При подаване на офертата участникът следва да декларира във връзка с 
чл. 101, ал. 11 от ЗОП, че не е свързано лице с участник в процедурата.“ е указано, 
че в част III, буква „Г” от ЕЕДОП (дясна част), участникът следва да впише текста:



„Икономическият оператор свързано лице ли е по смисъла на §2, т. 45 от 
Допълнителни разпоредби на ЗОП с друг участник в обществената поръчка” и да 
даде своя отговор, като маркира съответно ДА или НЕ.

По отношение на т.7 от раздел Общи условия за участие, от Документацията за 
участие в обществена поръчка: Възложителят отстранява участник, за когото са налице 
основанията по чл. 54, ал, 1, т. 1 - 5 и 7 ЗОП, възникнали преди или по време на 
поръчката. Предходното се прилага и когато участник в поръчката е обединение от 
физически и/или юридически лица и за член на обединението е налице някое от 
основанията за отстраняване.

Основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 от ЗОП се отнасят за:
-  лицата, които представляват участника;

-  лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника 
или кандидата;

-  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. 5

При подаване на офертата участникът декларира липсата или наличието на 
горните основания за отстраняване в част III, раздел А, Б, В и Г от Единния европейски 
документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).
Тъй като обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 относно присъди за престъпления по чл. 
194 -  208, чл. 213а -  217, чл. 219 -  252 и чл. 254а -  260 от НК имат характер на 
национално основание за изключване, участниците декларират липсата или 
наличието им в Част III, буква „Г“ от ЕЕДОП, като в дясната част от полето вписват 
текста: „ Издадена ли е по отношение на икономическия оператор или на лице, което 
го представлява според документите му за регистрация, окончателна присъда за 
престъпления по чл. 194 -  208, чл. 213а -  217, чл. 219 -  252 и чл. 254а -  260 от НК, 
която е произнесена най-много преди пет години, или съгласно която продължава да 
се прилага период на изключване, пряко определен в присъдата? ” и дават своя отговор, 
като маркират съответно ДА или НЕ.

По отношение на т.8 от раздел Общи условия за участие от Документацията за 
участие в обществена поръчка: Освен на основанията по чл. 54, ал.1, т. 1-5 и 7 от ЗОП 
възложителят отстранява от поръчката участник, за когото е налице обстоятелството по 
чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях 
лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС), освен ако са 
налице изключенията по чл.4 от закона.

При подаване на офертата участникът следва да декларира липсата на основания 
по чл. 3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС в част III, буква „Г” от ЕЕДОП (дясна 
част), като впише текста: „По отношение на Икономическия оператор налице ли са 
обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите 
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен 
режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици” и да 
даде своя отговор, като маркира съответно ДА или НЕ;



Във връзка с гореизложеното, участниците следва да впишат посочените болтвани 
текстове в част III, буква „Г“ от ЕЕДОП (дясна част) и да дадат своя съответен отговор 
ДА или НЕ.

Съгласно чл. 54, ал. 8 от ППЗОП когато бъде установена 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 протокол с констатациите и уведомява участниците като 
изпраща протокола е констатациите в деня на публикуването му в профила на 
купувача. Съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП участниците следва да представят на 
комисията съответните документи или информация в срок от 5/пет/ работни дни от 
получаването на протокола с констатациите.

На основание чл.ЗЗ ал.4 о Закона за обществените поръчки разясненията се 
предоставят чрез публикуване на щфила на куйувача.
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Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД!




