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РАЗДЕЛ І. ОБЩА ЧАСТ 

 

1. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА 

ПОРЪЧКА: 

Настоящата документация съдържа информация, която дава възможност на 

потенциалните участници, да се запознаят с предмета на поръчката и условията за нейното 

изпълнение, условията за участие, изисквания към участниците и процедурата по провеждането 

ѝ. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Възложител на настоящата обществена поръчка, в качеството на 

публичен възложител по смисъла на чл. 5, ал. 2, т. 13 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), 

е Икономическия директор на Българското национално радио, упълномощен със Заповед № РД-

20-510/11.12.2018 г. от Генералния директор на БНР. 

 

2. ОБЕКТ, ПРЕДМЕТ И КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА. 

Обект на обществената поръчка е строителство по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1  б. „а“ от 

ЗОП; 

Предметът на обществената поръчка е „Инженеринг – проектиране и строителство за 

проект: Подмяна на съществуващо фасадно остъкляване на Българско национално радио, 

Програмно – редакционна сграда (ПРС), находяща се в гр.София, район „Лозенец“, парцел 

II-БНР, кв.59 по рег.план на София, бул. „Драган Цанков“ №4, м. „Лозенец“, одобрен със 

Заповед №РД-50-636/25.07.1995г“ 

 

3. КРАТКО ОПИСАНИЕ НА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА. 

Програмно-редакционна сграда (ПРС) на БНР е шестетажна с носеща стоманена 

конструкция, монолитни стоманобетонни плочи и плосък покрив със ЗП - 1247 м2, РЗП - 7992 

м2. Работните места са около 428. Конструкцията на сградата е метална рамкова. Металните 

колони и гредите образуват рамки в две направления. Вертикалните товари от собствено тегло и 

полезен товар се поемат от метални греди (главни и второстепенни) и се пренасят до основи чрез 

носещи метални колони. Сградата е шестетажна, Кота ± 0,00 е изпълнена със стоманобетонна 

плоча върху стоманобетонни греди, колони, шайби  и стоманобетонни стени.  Коти +4.00; 

+7,35; +10,70; +14,05 и +17,40 са изпълнени от метални греди (главни и второстепенни), 

свързани кораво с метални  колони, образувайки метални скари върху които са  монтиране 

метални подови панели, подови покрития от ламинати и PVC настилки. Технико-икономически 

показатели: РЗП ПРС: 7792,0 кв. м. ЗП ПРС: 1090,5 кв. м. РЗП топла връзка: 319,42 кв. м. РЗП 

топла връзка: 159,71 кв. м. 
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4. СРОК И МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:  

Срокът за изпълнение на проектирането и строително-монтажни работи е не по-кратък от 

120 (сто и двадесет) и не по-дълъг от 240 (двеста и четиридесет) календарни дни, разпределени 

както следва:  

Срокът за изготвяне на работен проект е не по-кратък от 30 (тридесет) и не по-дълъг от 60 

(шестдесет) календарни дни и започва да тече от предаване на цялата изходна информация, от 

възложителя на изпълнителя, с приемо-предавателен протокол и приключва с предаване на 

изготвения технически проект.  

Срокът за изпълнение на строително-монтажни работи е не по-кратък от 90 (деветдесет) и 

не по-дълъг от 180 (сто и осемдесет) календарни дни и започва да тече от подписване на Акт 

обр. 2, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 год. за съставяне на актове и протоколи по време на 

строителството и приключва с подписване на Акт обр. 15, съгласно Наредба № 3. 

Срокът за изпълнение на дейностите по упражняване на авторски надзор стартира от 

Подписване на Акт обр. 2, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 год. за съставяне на актове и 

протоколи по време на строителството, за откриване на строителната площадка и приключва с 

приемане на обекта с Акт обр. 15. 

 

5. ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА:  

Прогнозната обща стойност на поръчката се определя в български лева, без ДДС и 

представлява максималният финансов ресурс на възложителя за изпълнението на дейностите. 

Оферта, чиято обща стойност надхвърля максималният финансов ресурс на възложителя, ще 

бъде отстранена от участие в процедурата 

Прогнозната (максимална) обща стойност на настоящата обществена поръчка е 

720 000 лв. (седемстотин и двадесет хиляди) лева без ДДС. 

При възникване на непредвидени разходи в хода на изпълнение на поръчката, тяхната 

обща стойност не може да надхвърля 5% (пет на сто) от цената за изпълнение на СМР, 

предложена от участника, определен за изпълнител. Непредвидените разходи не са включени в 

описаната по-горе прогнозна стойност на поръчката. 

 

6. ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ. МОТИВИ: 

 В предметния обхват на възлагане с настоящата обществена поръчка, с оглед ефективна 

организация на изпълнението и постигане на качествени резултати, не са включени обособени 

позиции. Основание за това си решение, Възложителят намира в характеристиките и 

особеностите на подлежащите на изпълнение строително – монтажни работи, в това число и 
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изготвяне на инвестиционен технически проект, които са взаимосвързани, част са от 

изпълнението на един общ обект и разделянето им е както неефективно, така и нецелесъобразно, 

предвид, че ще доведе до невъзможност за качествено изпълнение на поръчката. Безспорно 

взаимообвързани са също така и отделните строителни интервенции, включени в предметния 

обхват на изпълнение от обекта на възлагане, чието функционално предназначение и техническо 

изпълнение не позволява механичното им разделяне в отделни обособени позиции, съответно, 

разделянето би довело до невъзможност за качествено изпълнение на съответната част от 

бъдещия инвестиционен проект. Евентуалното разделяне на поръчката на обособени позиции и 

произтичащата от това възможност за възлагането им на различни Изпълнители, би могло да 

доведе до различни начало и край на проектирането и строителството, а оттам и до разминаване 

и неприемливо отлагане във времето на въвеждането на строежа в експлоатация.  

 

7. ПЛАЩАНИЯ: 

Плащанията за дейностите в обхвата на поръчката, ще се извършват под формата на 

авансово, междинни и окончателно плащане, и в съответствие с ценовото предложение на 

участника, както следва: 

7.1 50 % (петдесет на сто) от възнаграждението за изготвяне на инвестиционен проект и 

упражняване на авторски надзор – в срок от 20 (двадесет) дни след подписване на договора; 

7.2. 50 % (петдесет на сто) от възнаграждението за изготвяне на инвестиционен проект и 

упражняване на авторски надзор, заедно с 80 % (осемдесет на сто) от възнаграждението за 

изпълнение на СМР – в срок от 20 (двадесет) дни след приемане на инвестиционния проект без 

забележки; 

7.3. 20 % (двадесет на сто) от възнаграждението за изпълнение на СМР - в срок от 20 

(двадесет) дни след приемане на изпълнените съгласно договора СМР без забележки. 

  

8. МЯСТО И СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА. РАЗЯСНЕНИЯ. 

8.1. Възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за 

обществената поръчка на Профила на купувача на Българското национално радио на адрес: 

https://www.profilnakupuvacha.com/1470. Изтеглянето на документацията от посочения интернет 

адрес е безплатно. 

8.2. Условия и ред за получаване на разяснения по документацията за участие: 

При писмено искане за разяснения по условията на обществената поръчка, направено в 

срок до 5 дни преди изтичане срока за получаване на оферти, възложителят публикува в 

Профила на купувача, в срок до 3 дни от получаване на искането, писмени разяснения по реда на 
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ЗОП. Всички разяснения по документация ще бъдат публикувани на интернет адреса, посочен в 

т. 8.1.  

 

9. ГАРАНЦИИ. УСЛОВИЯ И РАЗМЕР 

9.1. При сключване на договор, участникът, определен за изпълнител, представя гаранция 

за изпълнение в размер на 3 % (три на сто) от стойността на договора без ДДС.  

9.2. Гаранцията се представя в една от следните форми: 

9.2.1. парична сума; 

9.2.2. банкова гаранция; 

9.2.3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на 

изпълнителя. 

9.3. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за 

изпълнение. Когато избраната форма е банкова гаранция, същата трябва да съдържа 

задължение на банката гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено 

искане на възложителя.  

Застраховката, която обезпечава изпълнението, трябва да съдържа клаузи относно 

задължителното изплащане на застрахователното обезщетение при предявена писмена 

претенция на възложителя.  

Застрахователната сума трябва да е равна на размера на гаранцията. Застраховката 

трябва да е за конкретния договор и в полза на конкретния Възложител. Застрахователната 

премия трябва да е платима еднократно.   

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

гарант.  

9.5. Банковите разходи по откриването на гаранциите за изпълнение на договорите са за 

сметка на определения изпълнител. Изпълнителят трябва да предвиди и заплати необходимите 

такси по откриване и обслужване на гаранциите така, че размерът на гаранцията да не бъде по-

малък от определения в настоящата документация за участие. 

9.6. 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. 

9.7. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение 

се уреждат в договора за обществена поръчка като възложителят не дължи лихви за времето, в 

което средствата законно са престояли у него. 

9.8. Гаранцията за изпълнение, предоставена под формата на парична сума се внася по 

следната банкова сметка на Българското национално радио: 
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БАНКА: БНБ-Централно управление, 

IBAN: BG28 BNBG 9661 3100 1790 01; 

BIC: BNBGBGSD. 

9.9. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде под формата на банкова 

гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на 

изпълнителя, тогава същата се издава в полза на БНР, със срок на валидност най-малко 30 

(тридесет) дни след изтичане на договора за възлагане на обществената поръчка. Банковата 

гаранция трябва да бъде безусловна, неотменима и изискуема при първо писмено поискване, в 

което възложителят заяви, че изпълнителят не е изпълнил задължение по договора за възлагане 

на обществената поръчка.  

 

РАЗДЕЛ ІІI. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ 

 

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ: 

1.1. Настоящата процедура е вид процедура за възлагане на обществени поръчки, при 

която всички български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни 

обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява услуги, доставки и 

строителство, съгласно законодателството на държавата, в която то е установено и отговарят на 

предварително обявените от възложителя условия, могат да подадат оферта.  

1.2. В случай, че участникът участва като обединение, което не е регистрирано като 

самостоятелно юридическо лице, той трябва да представи копие на 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; 

➢ дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението; 

➢ дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. 

Не се допускат промени в състава на обединението след крайният срок за подаване на 

офертата. Когато в документа за създаване на обединение липсват клаузи, гарантиращи 

изпълнението на горепосочените условия, или състава на обединението се е променил след 

подаването на офертата – участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане 

на настоящата обществена поръчка. 

1.3. Когато в офертата не е приложено копие от документ, от който да е видно правното 

основание за създаване на обединението, комисията, назначена от Възложителя за разглеждане и 

оценяване на подадените оферти, го изисква на основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП. 
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1.4. Всеки участник в процедура за възлагане на обществена поръчка има право да 

представи само една оферта. 

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

участник, не може да подава самостоятелно оферта. 

1.6. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо 

лице може да участва само в едно обединение. 

1.7. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни  участници в една и съща процедура.  

1.8. До изтичането на срока за подаване на заявленията за участие или офертите всеки 

участник може да промени, да допълни или да оттегли офертата си. 

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.  

1.9. При подаване на оферта участникът декларира липсата на основанията за 

отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на електронен единен 

европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП). В него се предоставя съответната 

информация, изисквана от възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се 

съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно 

законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят 

информация. 

1.9.1. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, ЕЕДОП се подава от 

всеки от участниците в обединението, който съдържа информацията по т. 1.9. При необходимост 

от деклариране на обстоятелства, относими към обединението, ЕЕДОП се подава и за 

обединението. 

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

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

лица се представя отделен еЕЕДОП, който съдържа информацията по т. 1.9. 

1.10. Участниците могат да използват еЕЕДОП, 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 и предоставят пряк достъп до същия. 

1.11. Възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на офертите 

представяне на 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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В деня на  публикуване на Обявлението в РОП АОП, Възложителят, публикува в профила 

на купувача, документацията за участие в процедурата. 

2. Подизпълнители. 

2.1. Участниците в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка, посочват в 

офертата си подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да 

използват такива. В случай, че участник декларира в еЕЕДОП, че ще ползва подизпълнители, то 

за тях се представя отделен еЕЕДОП като се посочват  дела от поръчката, който ще им се 

възложи. В този случай те трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите 

задължения. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор 

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

основания за отстраняване от процедурата. В този случай те трябва да представят доказателство 

за поетите от подизпълнителите задължения. 

2.2. Изпълнителите сключват договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в 

офертата. 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 ще изиска замяна на подизпълнител, който не 

отговаря на тези условия. 

2.3. Независимо от възможността за използване на подизпълнители, отговорността за 

изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя. 

2.4. В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително 

споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител изпълнителят изпраща копие на 

договора или на допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че са 

изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП. 

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

са включени в предмета на договора за подизпълнение. 

2.6. 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:  

2.6.1. За новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата; 

2.6.2. 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 копие на договора с новия 

подизпълнител, заедно всички документи, които доказват изпълнението на условията по т. 2.6.1. 

и 2.6.2. в срок от 3 (три) дни от сключването на договор за подизпълнение. 
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2.7. 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. В тези случаи разплащанията 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 същото, 

изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от 

тях като недължими. 

2.7.1. Към искането по т. 2.7., изпълнителят предоставя становище, от което да е видно 

дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. 

2.7.2. Възложителят има право да откаже плащане по т. 2.7., когато искането за плащане е 

оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа. 

2.8. Възложителят има право да откаже директно плащане към подизпълнителя, когато 

искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа. 

2.9. 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. 

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

са включени в предмета на договора за подизпълнение. Не е нарушение на забраната, доставката 

на стоки, материали или оборудване, необходими за изпълнението на обществената поръчка, 

когато такава доставка не включва монтаж, както и сключването на договори за услуги, които не 

са част от договора за обществената поръчка, съответно от договора за подизпълнение. 

 

3. Използване капацитета на трети лица. 

3.1. Участниците в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка могат да се 

позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение 

на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите способности 

и професионалната компетентност. 

3.2. По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност, кандидатите 

или 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. 

3.3. 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. 
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3.4. 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. За всяко трето лице, участникът представя отделен еЕЕДОП. 

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

не отговаря на някое от условията на предходната точка. 

3.6. В условията на процедурата възложителят поставя изискване за наличие на солидарна 

отговорност за изпълнението на поръчката от участника и третото лице, чийто капацитет се 

използва за доказване на съответствие с критериите, свързани с икономическото и финансовото 

състояние. 

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

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

спазване на условията на чл. 65 ал. 2 – 4 от ЗОП. 

 

2. УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСТИМОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ:  

2.1. По отношение на участник не трябва да са налице обстоятелства по чл.54, ал.1, т.1-7 

от ЗОП и чл.55, ал.1, т. 1, 3, 4 и 5 от ЗОП, като констатирането на което и да е от обстоятелствата 

ще доведе до отстраняване на участника, с изключения на изрично посочените случаи в чл. 56, 

ал. 1 от ЗОП. 

Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка 

кандидат или участник, когато: 

2.1.1. е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 

172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 

353е от Наказателния кодекс; 

2.1.2. е осъден с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези по т. 2.1.1, в 

друга държава членка или трета страна; 

2.1.3. 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 

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

сила акт на компетентен орган; 

Забележка: Това основание не се прилага, когато 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, но не повече от 50 000 лева. 

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

2.1.5. е установено, че: 
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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; 

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

нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, 

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

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

съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен; 

2.1.7. е налице конфликт на интереси по смисъла на §2, т. 21 от Допълнителните 

разпоредби на ЗОП, който не може да бъде отстранен. 

Забележка: Основанията по т. 2.1.1, 2.1.2 и 2.1.7 се отнасят за лицата, които 

представляват участника и за членовете на неговите управителни и надзорни органи съгласно 

регистъра, в който е вписан участникът, ако има такъв, или документите, удостоверяващи 

правосубектността му. Когато в състава на тези органи участва юридическо лице, основанията се 

отнасят за физическите лица, които го представляват съгласно регистъра, в който е вписано 

юридическото лице, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му В 

тези случаи, когато участникът, или юридическо лице в състава на негов контролен или 

управителен орган се представлява от физическо лице по пълномощие, основанията по т. 2.1.1, 

2.1.2 и 2.1.7 се отнасят и за това физическо лице. 

2.1.8. е обявен в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в 

процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по 

смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че 

участникът е чуждестранно лице - се намира в подобно положение, произтичащо от сходна 

процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен; 

2.1.9. е сключил споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато 

нарушението е установено с акт на компетентен орган; 

2.1.10. е доказано, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на 

договор за концесия за строителство или за услуга, довело до разваляне или предсрочното му 

прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на 

случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на 

договора; 

2.1.11. е опитал да: 
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а) повлияе на вземането на решение от страна на възложителя, свързано с отстраняването, 

подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща 

информация, или 

 

б) получи информация, която може да му даде неоснователно предимство в процедурата 

за възлагане на обществена поръчка. 

Основанията по т. 2.1.11. се отнасят за лицата, посочени в чл. 54, ал. 2 от ЗОП. 

2.2. Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане на следните срокове: 

2.2.1. пет години от влизането в сила на присъдата – по отношение на обстоятелства по т. 

2.1., освен ако в присъдата е посочен друг срок на наказанието;; 

2.2.2. три години от датата на: 

а) влизането в сила на решението на възложителя, с което кандидатът или участникът е 

отстранен за наличие на обстоятелствата по 2.1.5. буква "а"; 

 б) влизането в сила на акт на компетентен орган, с който е установено наличието на 

обстоятелствата по т. 2.1.6. и т. 2.1.9. и т. 2.1.10, освен ако в акта е посочен друг срок; 

в) влизането в сила на съдебно решение или на друг документ, с който се доказва 

наличието на обстоятелствата по т.2.1.11. 

2.2. Участник, за когото са налице основания по т. 2.1.1 – 2.1.12, има право да представи 

доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието 

на съответното основание за отстраняване. За тази цел участникът може да докаже, че:  

1. е погасил задълженията си по чл. т. 2.1.3., 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; 

4. е платил изцяло дължимото вземане по чл. 128, чл. 228, ал. 3 или чл. 245 от Кодекса на 

труда. 

Забележка: Стопанските субекти, за които са налице обстоятелства по т. 2.1.5, буква „а“, 

т.2.1.11. и 2.1.12 се включват в списък, който има информативен характер. 

2.3. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на 

поръчката или ще използва ресурсите на трети лица, посочените изисквания се прилагат и по 

отношение на подизпълнителите и на третите лица. 
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2.4. В случай, че участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно 

юридическо лице еЕЕДОП се представя за всяко физическо и/или юридическо лице, включено в 

състава на обединението. 

3. Специфични основания за отстраняване от процедурата за възлагане на обществена 

поръчка по националното законодателство.  

3.1. Във връзка със забраната на 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 (ЗИФОДРЮПДРКЛТДС), от 

участие в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка се отстраняват 

участниците, които пряко или косвено имат участие в дружества регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим или в свързани с тях лица, включително и чрез гражданско 

дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с 

преференциален данъчен режим, освен при наличие на изключенията по чл. 4 от 

(ЗИФОДРЮПДРКЛТДС). 

3.2. Участник, за когото е налице някое от на обстоятелствата по чл. 69 от Закона за 

противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество във вр. с 

чл. 6 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото 

имущество.  

Забележка: Съгласно чл. 69, ал. 1 от ЗПКОНПИ лице, заемало висша публична 

длъжност, което в последната една година от изпълнението на правомощията или 

задълженията си по служба е участвало в провеждането на процедури за обществени поръчки 

или в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на 

Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава, няма право 

в продължение на една година от освобождаването си от длъжност да участва или да 

представлява физическо или юридическо лице в такива процедури пред институцията, в която 

е заемало длъжността, или пред контролирано от нея юридическо лице. 

4. Други основания за отстраняване от процедурата за възлагане на обществена поръчка. 

Освен на основанията, посочени в т. от 1 до 3, Възложителят отстранява от процедурата 

и: 

4.1. участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго 

условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в документацията, включително 

когато техническото предложение на участника не покрива минималните изисквания, поставени 

от възложителя или в техническото предложение липсва информация, необходима за оценяване 

на същото съгласно методиката за оценка на офертите; 
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4.2. участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените 

условия на поръчката; 

4.3. 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; 

4.4. участници, които са свързани лица по смисъла на § 2, т. 45 от Допълнителните 

разпоредби на ЗОП. 

5. Заявяване/Деклариране:  

При подаване на офертата участникът декларира липсата или наличията на основанията 

за отстраняване чрез представяне на Единен европейски документ за обществени поръчки 

(еЕЕДОП). Информацията се посочва в приложните полета на Част III: „Основания за 

изключване” от еЕЕДОП. 

 

Указания за попълване: 

Информацията относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 2.1.1 и 2.1.2. 

(чл.54, ал.1, т.1 и т.2 от ЗОП) се попълва в част III, раздел А и В, както следва: В раздел А се 

предоставя информация относно присъди за следните престъпления: Участие в престъпна 

организация – по чл. 321 и 321а от НК; Корупция – по чл. 301 – 307 от НК; Измама – по чл. 209 

– 213 от НК; Терористични престъпления или престъпления, които са свързани с 

терористични дейности - по чл. 108а, ал. 1 от НК; Изпиране на пари или финансиране на 

тероризъм – по чл. 253, 253а, или 253б от НК и по чл. 108а, ал. 2 от НК; Детски труд и други 

форми на трафик на хора – по чл. 192а или 159а - 159г от НК. В случай че за участника е 

издадена присъда за някое от посочените престъпления, той трябва да посочи отговор „Да”, 

независимо че е възможно да е реабилитиран. В този случай се описват:  

а) фактическото и правното основание за постанановяване на присъдата и дата на 

влизането й в сила; 

б) срокът на наложеното наказание. 

В раздел Б, се посочва информация относно обстоятелството по т. 2.1.10. (чл. 54, ал.1, 

т. 3 от ЗОП). В раздел В, поле 1 се предоставя информация за обстоятелствата по т.2.1.6. ( 

чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП), както и за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП свързани с 

престъпленията по чл.172 и чл. 352 – 353е от НК. При отговор „Да“ участникът посочва - 

Дата на влизане в сила на присъдата и фактическото и правното основание за 

постановяването й; Срока на наложеното наказание. Попълват се и относимите следващи 

полета. 

В раздел Г „Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в 

националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка”: 
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Указания за попълване: Попълва се информацията, свързана със специфични национални 

основания за отстраняване, такива са: 

• Осъждания за престъпления по чл. 194 - 208, чл. 213а - 217, 219 – 252 и чл. 254а – 

260 от НК. Посочва се информация и за престъпления, аналогично описаните, когато лицата 

са осъдени в друга държава членка или трета страна. 

• Наличие на свързаност по смисъла на §2, т. 45 от ДР на ЗОП между участници в 

конкретна процедура: 

Свързани лица са тези по смисъла на §1, т.13 и 14 от ДР на Закона за публичното 

предлагане на ценни книжа. 

"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. 

"Контрол" е налице, когато едно лице: 

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. 

• Забраната за участие в процедури за обществени поръчки на лица, за които са 

налице обстоятелствата съгласно 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 не са приложими изключенията по чл. 4 от същия закон. 

• Не се допуска до участие в процедурата и се отстранява участник, за който 

важат забраните по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 

незаконно придобитото имущество 

Чл. 69. (1) Лице, заемало висша публична длъжност, което в последната една година от 

изпълнението на правомощията или задълженията си по служба е участвало в провеждането 

на процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от 
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фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на 

българската държава, няма право в продължение на една година от освобождаването си от 

длъжност да участва или да представлява физическо или юридическо лице в такива процедури 

пред институцията, в която е заемало длъжността, или пред контролирано от нея 

юридическо лице. 

(2) Забраната за участие в процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с 

предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени 

от Европейския съюз на българската държава, се прилага и за юридическо лице, в което лицето 

по ал. 1 е станало съдружник, притежава дялове или е управител или член на орган на 

управление или контрол след освобождаването му от длъжност. 

• Основанието по б. Г се отнася за лицата, които представляват участника, 

членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да 

упражняват контрол при вземането на решения от тези органи. 

Посочените обстоятелства се явяват абсолютна пречка за участие в процедури за 

възлагане на обществени поръчки, поради което наличието или липсата на такива 

обстоятелства задължително се декларира в еЕЕДОП. 

• нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от 

Кодекса на труда (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП) 

• нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата 

мобилност (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП) 

Забележка: Участниците посочват информация за престъпления, аналогични на 

посочените в т. 2.1.1 (чл.54, ал.1, т.1 от ЗОП) при наличие на присъда в друга държава членка 

или трета страна. Информацията относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 2.1.3 

(чл.54, ал.1, т.3 от ЗОП) се попълва в част III, раздел Б от еЕЕДОП. Информацията относно 

липсата или наличието на обстоятелства по т. 2.1.4., 2.1.5 и от т. 2.1.7. до т.2.1.12. (чл.54, ал.1, т.4 

-7, чл.55, ал.1, т.1 от ЗОП) се попълва в Част ІІІ, Раздел В от еЕЕДОП.  

Когато преди подаване на офертата участник е предприел мерки за доказване на 

надеждност (чл. 56 от ЗОП), тези мерки се описват в еЕЕДОП в полето свързано със съответното 

обстоятелство и се прилагат документите по чл. 45, ал. 2 от ППЗОП към еЕЕДОП. 

Лицата по чл. 54, ал. 2 и 55 ал. 3 от ЗОП са: 

1. при събирателно дружество – лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон; 

2. при командитно дружество – неограничено отговорните съдружници по чл. 105 от 

Търговския закон; 

3. при дружество с ограничена отговорност – лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, 

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

4. при акционерно дружество – лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 244, ал. 1 от 

Търговския закон; 

5. при командитно дружество с акции – лицата по чл. 256 от Търговския закон; 

6. при едноличен търговец – физическото лице – търговец; 

7. при клон на чуждестранно лице – лицето, което управлява и представлява клона или 

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

8. при кооперациите – лицата по чл. 20, ал. 1 и чл. 27, ал. 1 от Закона за кооперациите; 

9. при сдружения - членовете на управителния съвет по чл. 30, ал. 1 от Закона за 

юридическите лица с нестопанска цел или управителя, в случаите по чл. 30, ал. 3 от Закона за 

юридическите лица с нестопанска цел; 

10. при фондациите – лицата по чл. 35, ал. 1 от Закона за юридическите лица с 

нестопанска цел; 

11. в случаите по т. 1 - 7 – и прокуристите, когато има такива; 

12. за чуждестранните лица – лицата, които представляват, управляват и контролират 

кандидата или участника съгласно законодателството на държавата, в която са установени. 

Когато лицата по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП са повече от едно и за тях няма различие по 

отношение на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП, ЕЕДОП може 

да се подпише само от едно от тези лица, в случай че подписващият разполага с информация за 

достоверността на декларираните обстоятелства по отношение на останалите задължени лица. 

 

3. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР: 

1. Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност по чл. 60 ал. 1 

от ЗОП.  

 

Минимално изискване Документ, който се 

представя при участие в 

процедурата 

Документи,които се 

представят преди 

подписване на договор 

1. Минимални изисквания за правоспособност за упражняване на професионална 

дейност: 
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Участниците трябва да имат 

регистрация в Централния 

професионален регистър на 

строителя, съгласно Закона за 

камарата на строителите за 

изпълнение на строежи с обхват 

първа група, първа категория по 

смисъла на чл. 5, ал. 6, т. 1.1.5.  

от Правилника за реда за 

вписване и водене на ЦПРС, 

издаден от Председателя на 

КСБ, обн. ДВ бр. 101 от 

22.11.2013г., която да му 

позволява извършването на 

строителните работи, предмет 

на настоящата поръчка, а за 

чуждестранно лице - 

еквивалентен документ или 

декларация от компетентните 

органи съгласно националния 

му закон за вписването на 

лицето в съответен 

професионален регистър на 

държавата, в която е установен, 

допускащ съгласно 

законодателството на 

държавата, в която лицето е 

установено и осъществява 

дейността си, извършване на 

строителните работи, които са 

предмет на настоящата 

обществена поръчка.  

Участникът попълва раздел 

А: „Годност“, Част IV: 

„Критерии за подбор“ от 

еЕЕДОП информация, 

относно: 

(1) документа за 

регистрация (наименование 

на документа; номер на 

вписване на документа в 

съответния Регистър; срок 

на валидност на контролния 

талон, неразделна част от 

Удостоверението за 

вписване в Регистъра или 

друг еквивалентен 

документ; групата и 

категорията/ите строеж/и), 

(2) професионален или 

търговски регистър 

(наименование на 

професионалния или 

търговски регистър; 

посочване на 

наименованието на органа 

или службата, извършила 

регистрацията и издала 

документа за упражняване 

на професионална дейност). 

Участникът, определен за 

изпълнител представя 

заверено копие на валидно 

Удостоверение от Камара на 

строителите в България или 

декларация от участника, че 

същият е вписан в Централния 

Професионален Регистър на 

Строителя за изпълнение на 

строежи с обхват първа група, 

първа категория, съобразно 

Правилника за реда и 

вписване и водене на ЦПРС 

или да извърши съответна 

регистрация" или  

еквивалентен документ или 

декларация от компетентните 

органи съгласно националния 

му закон за вписването на 

лицето в съответен 

професионален регистър на 

държавата, в която е 

установен, допускащ съгласно 

законодателството на 

държавата, в която участникът 

е установен и осъществява 

дейност по извършване на 

строителните работи обект на 

настоящата обществена 

поръчка, придружен с превод 

на български език. 
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2. Минимални изисквания към икономическото и финансовото състояние по чл. 61 ал. 

1 от ЗОП: 

 

Минимално изискване Документ, който се 

представя в 

процедурата 

Документи,които се представят 

преди подписване на договор 

1. Минимални изисквания към икономическото и финансово състояние: 

1. Участниците трябва да са 

реализирали общ оборот от 

строителство, в размер на не 

по-малко от 1 440 000 (един 

милион четиристотин и 

четиридесет хиляди) лева за 

последните три приключили 

финансови години, или в 

зависимост от датата, на която 

участникът е създаден или е 

започнал дейността си. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Участниците трябва да имат 

застраховка „Професионална 

отговорност“ на участниците в 

проектирането и 

строителството по чл. 171 от 

ЗУТ, покриваща минималната 

1.Участникът попълва  

раздел Б: Икономическо 

и финансово състояние,  

Част IV: „Критерии за 

подбор“ от еЕЕДОП. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Участникът попълва  

раздел Б: Икономическо 

и финансово състояние,  

Част IV: „Критерии за 

подбор“ от еЕЕДОП. 

 

Участникът, определен за 

изпълнител представя копие на 

годишните финансови отчети 

или техни съставни части, за 

последните три приключили 

финансови години,  в зависимост 

от датата, на която участникът е 

създаден или е започнал 

дейността си. Когато  

публикуването им се изисква от 

законодателството на държавата, 

в която изпълнителят е 

установен, същите не следва да 

се представят. 

  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. 

 

2.Участникът, определен за 

изпълнител представя копие на 
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застрахователна сума за 

строежи с обхват първа 

категория, а именно: за 

проектиране на строежи първа 

категория – 300 000 лева; за 

строителство на строежи първа 

категория – 600 000 лева, 

съгласно  

Наредбата за условията и реда 

за задължително застраховане в 

проектирането и 

строителството, или съответен 

валиден аналогичен документ.   

Изискването 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 еквивалентна 

застраховка за професионална 

отговорност или гаранция в 

друга държава - членка на 

Европейския съюз, или в страна 

по Споразумението за 

Европейското икономическо 

пространство. Когато 

предоставената застраховка или 

гаранция покрива само 

частично рисковете, 

възложителят може да изиска 

 застраховка „Професионална 

отговорност“, покриваща 

минималната застрахователна 

сума за строежи с обхват първа 

категория.  
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допълнителна застраховка или 

гаранция, която да обхване 

непокритите рискове, в 

съответствие с чл. 173, ал. 2 и 

чл. 174, ал. 1 от ЗУТ и при 

спазване изискванията на чл. 

27, ал. 3 от Закона за 

дейностите по предоставяне на 

услуги. 

 

3. Минимални изисквания към техническите и професионални способности по чл.  

63 ал. 1 от ЗОП 

 

Минимално изискване Документ, с който се 

доказва 

Документи, които се 

представят преди подписване 

на договор 

3.Минимални изисквания към техническите и професионални способности 

1) Участникът трябва да е 

изпълнил за последните 3 (три) 

години, считано от датата на 

подаване на офертата, услуга/и 

с предмет и обем идентичен 

или сходен с този на 

обществената поръчка.  

За „идентична или сходна с 

предмета на поръчката“ се 

приема: услуга за изработване 

на инвестиционен проект фаза 

„технически“ и/или „работен“ 

по смисъла на ЗУТ и Наредба 

№4/21.05.2001 г. за обхвата и 

съдържанието на 

инвестиционните проекти и 

упражняване на авторски 

1) Участникът попълва 

раздел  В: Технически и 

професионални 

способности, Част IV: 

„Критерии за подбор“  от 

еЕЕДОП, информация 

относно: (1) строителните 

работи (СМР/СРР), които 

са изпълнени и са 

идентични или сходни с 

предмета на поръчката, 

чрез посочване на обекта 

и вида на изпълнените 

строителни интервенции; 

(2) лицето, получило 

строителните дейности 

(Възложител/Инвеститор)

1)Участникът, определен за 

изпълнител представя списък на 

строителството, идентично или 

сходно с предмета на поръчката, 

придружен с удостоверения за 

добро изпълнение, които 

съдържат стойността, датата, на 

която е приключило 

изпълнението, мястото, вида и 

обема, както и дали е изпълнено 

в съответствие с нормативните 

изисквания. 
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надзор за Строително-

монтажни/дейности, свързани 

с доставка и монтаж на 

дограма на административна 

сграда и/или на сграда за 

обществено обслужване с 

разгъната застроена не по - 

малко 7792 кв.м. 

   Дейностите, се считат за 

„изпълнени”, когато за 

завършения строеж, по реда на 

чл. 176, ал. 1 от ЗУТ е съставен 

Констативен акт за 

установяване годността за 

приемане на строежа - обр. 15 

към Наредба № 3/2003 г. за 

съставяне на актове и 

протоколи по време на 

строителството, или друг 

документ за предаване и 

приемане на строежа от 

Възложителя/Инвеститора. 

И  

Участникът трябва да е 

изпълнил строителство, през 

последните 5 (пет) години от 

датата на подаване на 

офертата, с предмет и обем 

идентичен или сходен с този на 

обществената поръчка. За 

строителство, „идентично 

или сходно с предмета на 

поръчката“ се приема: 

Строително-монтажни 

; (3) стойност на 

изпълнените строителни 

работи; (4) датата, на 

която е приключило 

изпълнението на 

строителните дейности 

(датата, на която е 

съставен Констативния 

акт по чл. 176, ал. 1 от 

ЗУТ за установяване на 

годността за приемане на 

строежа – обр. 15 към 

Наредба № 3/2003 г. за 

съставяне на актове и 

протоколи по време на 

строителството, или друг 

документ за предаване и 

приемане на строежа от 

Възложителя/Инвеститор, 

с ясно посочване на 

конкретния документ). 
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дейности, свързани с доставка 

и монтаж на дограма на 

административна сграда и/или 

на сграда за обществено 

обслужване с разгъната 

застроена площ не по - малко 

7792 кв.м. 

ИЛИ 

Участникът може да докаже 

минималните изисквания по 

т.3.3.1 с изпълнен през 

последните 5 (пет) години от 

датата на подаване на 

офертата, инженеринг 

(проектиране, упражняване 

на авторски надзор и 

извършване на строителство) 

на минимум 1 (един) обект  с 

предмет идентичен или сходен 

с тези на обособената позиция.  

За „инженеринг , идентичен 

или сходен с предмета на 

поръката“ се приема: 

изготвяне на инвестиционен 

проект фаза „технически“ 

и/или „работен“ по смисъла на 

ЗУТ и Наредба №4/21.05.2001 

г. за обхвата и съдържанието 

на инвестиционните проекти 

за изпълнение на 

строителство, упражняване 

на авторски надзор по време 

на строителството на  

дейности, свързани с доставка 
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и монтаж на дограма на 

административна сграда и/или 

на сграда за обществено 

обслужване с разгъната 

застроена площ не по - малко 

7792 кв.м. 

2) Участникът трябва да 

разполага с квалифициран и 

опитен инженерно-технически 

екип, който да отговаря на 

следните изисквания: 

1. "Ръководител екип" - 

притежаващ образователно-

квалификационна степен 

"бакалавър" или еквивалентна, 

с професионална квалификация 

„строителен инженер“ 

и/или „инженер“.  

Участие като 

ръководител екип при 

изпълнението на поне 1 (един) 

строителен обект; 

2. „Архитект“ притежаващ 

образователно-

квалификационна степен 

„магистър“ или еквивалентна, с 

професионална квалификация 

„архитект“ и професионален 

опит минимум 1 (една) година 

като архитект.  

 

3. „Технически ръководител“ - 

технически правоспособно 

лице по смисъла на чл. 

2) Участникът попълва 

раздел  В: Технически и 

професионални 

способности, Част IV: 

„Критерии за подбор“ от 

еЕЕДОП. 

 

 

 

2) Участникът, определен за 

изпълнител представя списък с 

имената на инженерно-

технически екип, които ще 

отговарят за изпълнението на 

поръчката, в който е посочено 

образованието, 

професионалната квалификация 

и професионалния опит на 

лицата, упоменати в 

минималните изисквания.  

 

          Забележка: При 

използването на експерти - 

чуждестранни лица, 

доказването на съответствие с 

поставените изисквания за 

образователно - 

квалификационна степен се 

удостоверява и с посочване на 

еквивалентни на изброените по-

горе специалности. 

Когато участникът е 

установен и регистриран извън 

Република България, се 

представя списък на 

експертите, като притежаваните 

от тях специалности и 
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163а, ал. 2 и чл. 163а, ал. 3 от 

ЗУТ или за чуждестранни лица 

с еквивалентно, съгласно 

законодателството на 

държавата, в която са 

установени, и професионален 

опит 

минимум 1 (една) година като 

технически ръководител в 

строителството. 

4. „Специалист - контрол на 

качеството“ - лице, 

притежаващо Удостоверение за 

преминато обучение за контрол 

върху качеството на 

изпълнение на строителството 

и 

за контрол на съответствието 

на строителните продукти със 

съществените 

изисквания за безопасност или 

еквивалентен документ, със 

стаж не по-малко от 1 (една) 

година по контрол на 

качеството; 

5. „Специалист - координатор 

по безопасност и здраве“ (КБЗ) 

- лице с най-малко 1 (една) 

година стаж, включително в 

областта на безопасността и 

здравето в областта на 

строителството; да притежава 

валидно удостоверение за КБЗ 

в строителството, съгласно 

правоспособност трябва да 

съответстват на изискуемите 

или да са еквивалентни, 

съобразно законодателството на 

държавата, в която е придобил 

образователно-

квалификационната си степен и 

специалност конкретния 

експерт. 

По отношение ключовите 

експерти - чужденци се 

прилагат разпоредбите на 

Директива 2005/36/ЕО, както и 

условията и реда за признаване 

на професионални 

квалификации, придобити в 

други държави членки и в трети 

държави, с цел достъп и 

упражняване на регулирани 

професии в Република 

България. С Решение на 

Министерски съвет № 352 от 

21.05.2015 г. е приет Както и 

съгласно чл. 59 „Прозрачност“ 

от изменената Директива 

2005/З6/Е0 на Европейския 

парламент и на Съвета от 7 

септември 2005 година относно 

признаването на 

професионалните 

квалификации. 
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Наредба № 2/2004 на МРРБ 

или за чуждестранни лица 

еквивалентно, съгласно 

законодателството на 

държавата, в която са 

установени. 

 

 

 

3) Участникът трябва да има 

внедрена система за управление 

на качеството ISO 9001:2015 

или еквивалент или други 

доказателства за еквивалентни 

мерки за осигуряване на 

качеството, с обхват 

строителство. 

3 )Участникът попълва 

раздел Г: Технически и 

професионални 

способности, Част IV: 

„Критерии за подбор“ от 

eЕЕДОП. 

3) Участникът, определен за 

изпълнител представя Копие на 

сертификат ISO 9001:2015 или 

еквивалент или други 

доказателства за еквивалентни 

мерки за осигуряване на 

качеството, с обхват 

строителство. 

4) Участникът трябва да има 

внедрена система за управление 

на околната среда ISO 

14001:2015 или еквивалент или 

други доказателства за 

еквивалентни мерки за опазване 

на околната среда, с обхват 

строителство. 

4)Участникът попълва 

раздел  Г: Технически и 

професионални 

способности, Част IV: 

„Критерии за подбор“ от 

eЕЕДОП. 

4) Участникът, определен за 

изпълнител представя Копие на 

сертификат ISO 14001:2015 или 

еквивалент или други 

доказателства за еквивалентни 

мерки за опазване на околната 

среда, с обхват строителство. 

 

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. 
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При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите 

за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с 

изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, 

необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или 

административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на 

дейностите, предвидено в договора  за създаване на обединението.  

В случай, че участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на 

поръчката или ще ползва ресурсите на трети лица: 

- Подизпълнителите трябва да отговарят на критериите за подбор съобразно вида и дела 

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

процедурата.  

- Третите лица трябва да отговарят на 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. 

  

РАЗДЕЛ ІV. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

1. Обща информация 

1.1. Всеки участник трябва да изготви своята оферта на български език и в съответствие с 

изискванията на Закона за обществените поръчки, Правилника за прилагане на Закона за 

обществените поръчки и настоящата документация. В случай че документите са представени на 

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

1.2. Офертата трябва да отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в 

обявлението за откриване на процедурата, настоящата документация и да бъде оформена по 

приложените към нея образци. Условията в образците от документацията за участие са 

задължителни за участниците и не могат да бъдат променяни от тях. 

1.3. Документацията за участие е безплатна и може да бъде намерена на интернет адреса 

на БНР, раздел „Профил на купувача”, на следния електронен адрес: 

http://www.profilnakupuvacha.com/1470. 

1.4. При противоречие в записите на отделните документи от документацията за участие, 

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

следната низходяща последователност: 

а) Решение за откриване на процедурата; 

б) Обявление за обществена поръчка;  

в) Технически спецификации; 

г) Проект на договор за изпълнение на обществена поръчка;  
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д) Указания към участниците; 

е) Образци на документи за участие в процедурата. 

2. Изисквания към документите: 

2.1. Всички документи се представят в един екземпляр. 

2.2. Всички представени в офертата документи трябва да са изготвени на български език. 

В случай, че документите се представят на език, различен от български език, същите трябва да 

бъдат придружени с превод на български език. 

2.3. При изготвяне на офертата не се допускат никакви вписвания между редовете, 

изтривания или корекции, освен ако са заверени с подпис и печат на представляващия или 

лицето, упълномощено от участника да го представлява. 

2.4. Когато са представени копия на документите, същите трябва да са заверени с подпис 

и печат от съответния участник с текст „Вярно с оригинала“. 

2.5. Участниците нямат право да предлагат варианти на офертите. 

3. Изисквания за изготвяне на офертата и ценовото предложение. 

3.1. Представената оферта трябва да има срок на валидност най-малко 180 (сто и 

осемдесет) дни, считано от датата на подаване на офертата ни за участие в поръчката. 

3.2. Офертата за участие в процедурата трябва да бъде изготвена на български език и 

подписана от представляващия участника или от изрично упълномощено от него лице. В случай, 

че офертата се подписва от пълномощник трябва да се представи и документ за упълномощаване 

за изпълнение на такива функции. 

3.3. Ценовото предложение се представя в съответствие с приложения към 

документацията образец.  

3.4. При несъответствие с цифровата и изписаната с думи цена на ценовото предложение 

ще се взема предвид изписаната словом. 

4. Съдържание на офертите 

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: 

- Наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е 

приложимо; 

- Адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес; 

- Наименованието на поръчката, за която се подават документите.  

При процедура опаковката включва документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, 

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

ППЗОП.  

4.1. Заявлението за участие включва най-малко следните документи: 

4.1.1. Електронен Единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП) за 

участника в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя, а когато е 

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

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

поръчката; 

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

приложимо; 

4.1.3. Документите по чл. 37, ал. 4 от ППЗОП , когато е приложимо. 

4.2. Офертата включва: 

4.2.1. техническо предложение, съдържащо: 

а) документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният 

представител на участника; 

б) предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации 

и изискванията на възложителя, съдържащо:  

Строителна програма за организация и изпълнение на договора, която като елемент на 

Техническото предложение на участника е обвързваща за него по отношение на изложените в 

програмата обстоятелства. Същата поражда задължение за изпълнителя по договора за нейното 

спазване. Съдържанието на строителната програма трябва да съответства на посочените подолу 

минимални изисквания и да има следното минимално съдържание: Организационно – 

техническа част, която да отразява предлаганите от участника технологична последователност и 

организация за изпълнение на дейностите, предмет на възлагане с настоящата обществена 

поръчка, в посочения от него срок, имаща следният минимален обхват: а) Организационен план, 

който да осигури ясна и пълна представа за протичането на строителния процес от деня на 

откриване на строителната площадка и съставяне на Протокол обр. 2, съответно заверка на 

заповедната книга на строежа по чл. 158, ал. 2 от ЗУТ до деня на съставянето на Констативен акт 

обр. 15. В тази част на строителната си програма, участникът задължително трябва да 

идентифицира основните етапи на строителството и да направи описание на ключовите моменти 

при тяхното изпълнение. Участникът описва организацията на работната площадка, съобразно 

реално предлаганото от него изпълнение на предмета на поръчката, обхващайки минимум: 

- всички дейности (СМР), необходими за изпълнението на предмета на поръчката; 

- отделните етапи на изпълнение на всяка от дейностите/поддейностите/задачите, 

включени в обхвата на възлагане и обвързаността им с постигането и гарантирането на 
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законосъобразното и качествено изпълнение на предмета на поръчката, тяхната 

последователност и взаимообвързаност, включително чрез определяне на тяхната 

продължителност, отчитайки времето и за подготвителните дейности, в това число и за 

временното строителство, - описание на технологичния подход, който Участникът планира да 

приложи при изпълнението на обекта, предмет на възлагане, за да постигне целите на договора, 

респ. да постигне или надгради изискванията на Възложителя; 

- описание на мерките и условията, които ще бъдат създадени на обекта за работа при 

неблагоприятни метеорологични условия – какви дейности ще могат да бъдат изпълнявани, с 

цел да не се прекъсва работния процес и да се спазят предвидените срокове за реализация на 

строителството; 

- дейностите по доставката на необходимите за обекта материали, - определяне на местата 

за складиране на материалите и оборудването, за престой на хора и техника през различните 

етапи на изпълнение, организация за охрана на обекта и техниката (при необходимост), 

санитарно и битово обслужване на изпълнителския състав, както и предвидените мерки за 

безопасни условия на труд; 

- извършване на необходимите тествания и изпитвания, предаване на обекта на 

Възложителя, както и всички други дейности и поддейности, необходими за постигане целите на 

договора. 

!!! Когато Участникът предлага паралелно (едновременно) изпълнение на две или 

повече дейности, с цел оптимизиране на ресурси и време за изпълнение, трябва да опише 

каква организация на процесите, оборудването и работната ръка предвижда, като се 

съобрази с нормативните и технологичните условия за съответните видове СМР. 

Методология на работа, включваща описание на предлаганите организация, управление и 

координиране на изпълнението, включително описание на човешките и техническите ресурси. В 

тази част на Предложението си за изпълнение на поръчката, участниците трябва да опишат: б1) 

механизмите за управление и организация на предвидените за изпълнение дейности, както и 

методологията на работа, съобразени с техническата документация и особеностите на обекта, б2) 

описание на екипа/ите, който/които ще бъде/дат ангажиран/и с изпълнение на строителството 

(както ръководния/ните инженерно-технически екип/и, така и конкретния/ните изпълнителски 

състав/и) и предлаганата организация и управление на човешките ресурси, които ще бъдат 

ангажирани в изпълнението на работите, предмет на обществената поръчка, с цел осигуряване 

на безопасна работа и почивка на строителните работници, като се включи описание на 

разпределението на функциите, ролите и отговорностите на ръководния и изпълнителски състав, 

включително и на различните Икономически оператори (в случай на обединения и/или 

използване на подизпълнители или трети лица) при изпълнение на СМР. 
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Мерки за контрол с цел осигуряване на качеството - Участниците трябва да направят 

предложение относно предвижданите от тях мерки и процедури за осигуряване на качеството 

при изпълнението на СМР, предмет на поръчката - като минимум е необходимо да са разгледани 

мерките за осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на качеството и 

постигане на резултатите, съобразно изискванията на обществената поръчка. !!! Предложените 

мерки е необходимо да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към 

конкретната (настоящата) обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да не са 

приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и характерни 

особености. 

Спецификация на основните материали с посочване на: вида, търговското наименование, 

производителя, съгласно видовете СМР в Техническата спецификация и Количествената сметка, 

както и конкретизиране на техническите параметри и качествени характеристики на съответния 

материал. Спецификацията обвързва Участника с предложените от него основни материали, ако 

бъде избран за Изпълнител, като същите ще са елемент на сключения договор. Спецификацията 

служи и за проверка на съответствието на предложението на Участника с утвърдените от 

Възложителя Технически спецификации, както и за оценка на качествените предимства на 

направеното от Участника предложение. 

в) деклариране, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци 

и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е 

приложимо; 

5. Участниците могат да получат необходимата информация за 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 дейностите, предмет на поръчката, както 

следва: 

Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки: Национална агенция по 

приходите:  информационен телефон на НАП - 0700 18 700; интернет адрес: http://www.nap.bg/  

Относно задълженията, опазване на околната среда: Министерство на околната среда и 

водите: информационен център на МОСВ; работи за посетители всеки работен ден от 14 до 

17 ч.; София1000, 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: 8119 443. 

в) Протокол за извършен оглед 

http://www.nap.bg/
http://www3.moew.government.bg/
http://www.mlsp.government.bg/
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г) друга информация и/или документи, изискани от възложителя, когато това се налага от 

предмета на поръчката; 

6. ценово предложение, съдържащо предложението на участника относно цената за 

изпълнение на поръчката. 

7. Съдържание на запечатаната непрозрачна опаковка: 

ВАЖНО! Участниците задължително представят съдържанието на непрозрачната 

опаковка и сканирано на електронен носител (компактдиск) освен на хартиен носител.  

7.1. Цифрово подписан електронен Единен европейски документ за обществени поръчки 

(еЕЕДОП) за участника в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя, а 

когато е приложимо – еЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо 

лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в 

изпълнението на поръчката – Приложение № 1. 

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

повече от едно лице, всички лица подписват един и същ 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 и чл. 55, ал. 1, т. 5 

от ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата. 

В случаите по предходното изречение, 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. 

7.2. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо; 

7.3. Документите по чл. 37, ал. 4 от ППЗОП , когато е приложимо. 

7.4. Техническо предложение (Приложение № 2), съдържащо: 

а) документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният 

представител на участника; 

б) предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации 

и изискванията на възложителя – Приложение № 2.1.; 

в) деклариране, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци 

и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е 

приложимо Приложение № 6 

г) Протокол за извършен оглед - Приложение № 5 

7.5. друга информация и/или документи, изискани от възложителя, когато това се налага 

от предмета на поръчката; 

7.6. Отделен запечатан и непрозрачен плик с наименование „Предлагани ценови 

параметри“, съдържащо ценовото предложение на участника и КСС – Приложение № 3  
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ВАЖНО! В отделния запечатан и непрозрачен плик с наименование „Предлагани ценови 

параметри“, участникът задължително прилага сканирано копие на ценовото си предложение на 

електронен носител (компактдиск) освен хартиеното копие. Извън отделния запечатан и 

непрозрачен плик с наименование „Предлагани ценови параметри“ не трябва да са посочени 

ценови елементи и/или ценово предложение и/или други данни, водещи до възможност да се 

узнае ценовото предложение на участника, като в противен случай офертата ще бъде отстранена 

от участие. 

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

участие в процедурата, както и заплатените такси за изготвяне на документацията са за негова 

сметка. 

Участникът не може да има претенции за направените от него разходи, включително и 

при некласиране. 

Съдържанието на опаковката включва  изискващите се документи на хартиен носител, 

като същите трябва да се представят и на електронен носител (PDF формат) и плик „Предложени 

ценови параметри“ на хартиен носител и електронен носител във формат *.xls. 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. 

 

РАЗДЕЛ V. СРОК ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ (ПОДАВАНЕ НА 

ОФЕРТАТА) 

 

Офертите трябва да бъдат получени при възложителя в срока, определен за подаване на 

офертите, посочен в обявлението. 

Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в 

срока, определен от него. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника. 

Възложителят няма да приема за участие в процедурата и ще връща незабавно на 

участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или са 

представени в незапечатана или скъсана обща опаковка, като тези обстоятелства се отбелязват в 

регистъра за получени оферти за участие в настоящата обществена поръчка. 

При приемане на офертата върху опаковката се отбелязват поредният номер, датата и 

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

приносителя се издава документ. 

До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да 

промени, допълни или оттегли офертата си. 
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 1. Подаването на офертата задължава участниците да приемат напълно всички изисквания 

и условия, посочени в тази документация при спазване на Закона за обществените поръчки 

(ЗОП) и другите нормативни актове, свързани с изпълнението на предмета на поръчката. 

Поставянето на различни от тези условия и изисквания от страна на участника може да доведе 

до отстраняването му. 

 2. Офертата се представя в писмен вид, на хартиен и електронен носител. 

 Участниците предават офертите си в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се 

посочва следната информация: 

- наименованието на участника, включително наименованията на участниците в 

обединението, когато участникът е обединение; 

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

- наименованието на поръчката. 

Документите се подават на информация в сградата на БНР, на адрес: гр. София, п.к. 1040, 

бул. „Драган Цанков“ № 4. 

 

3. Желаещите да участват в процедурата за възлагане на обществената поръчка подават 

лично или чрез упълномощено лице или по поща/куриерска служба офертите в деловодството на 

Българското национално радио, в установеното работно време, но не по-късно от крайната дата 

и час, указани в Обявлението за процедурата и/или съгласно обявлението за изменение (ако има 

такова). 

4. При получаване на офертата върху опаковката се отбелязват поредният номер, датата и 

часът на получаването, за което на приносителя се издава документ. 

5. 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. Такава оферта се 

връща незабавно на участника 

6. Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на офертите 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. Не се допуска приемане на заявления за участие или 

оферти от лица, които не са включени в списъка. 

7. Получените оферти се предават на председателя на комисията, за което се съставя 

протокол, съдържащ данни за подателя на офертата, номер, дата и час на получаването й и 

причините за връщане на офертата, когато е приложимо. Протоколът се подписва от 

предаващото лице и от председателя на комисията. 
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РАЗДЕЛ VI. ПРОЦЕДУРА ПО РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ НА 

ОФЕРТИТЕ И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 

 

1. Публични заседания на комисията 

Първо публично заседание - Мястото и датата на отварянето на офертите са съгласно 

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

Заседанието по отваряне на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в 

процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за 

масово осведомяване. 

Второ публично заседание - Не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на 

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

датата, часа и мястото на отварянето. На отварянето могат да присъстват участниците в 

процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за 

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

показатели, отваря ценовите предложения и ги оповестява. 

 

2. Разглеждане на офертите за участие 

Извършването на подбор на участниците, разглеждането и оценката на офертите се 

осъществява от назначена от Възложителя комисия. 

Комисията спазва регламентирания ред за работа в чл. 104, ал. 1, ал.4-6 от ЗОП, чл. 53 - 

чл. 60 от ППЗОП и другите разпоредби на ЗОП и ППЗОП. 

3. Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта, 

определена по критерий за възлагане „Оптимално съотношение качество/цена“. Оценката на 

офертите се извършва съобразно публикуваната от възложителя методика за оценка на 

офертите– част от документацията за участие. 

4. За обяваването на резултатите от работата на комисията, основанията за прекратяване 

на процедурата, процедурата за обжалване, сключването на договор, комуникацията между 

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

ЗОП и ППЗОП. 

 

5. Условия за сключване на договор 

5.1. Възложителят сключва договор с определения за изпълнител участник в 

процедурата при наличие на: 

5.2. Актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от 

процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се 
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представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива. 

- за обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1 от ЗОП – свидетелство за съдимост; 

- 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 участника; 

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

Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда"; 

- за обстоятелствата по чл.55, ал.1, т.1 от ЗОП – удостоверение, издадено от Агенцията 

по вписванията; 

- Декларация от представляващите дружеството за липса на обстоятелства по чл. 54, 

ал.1, т. 7 ЗОП;  

5.3. Гаранция за изпълнение в размер на 3 % от договорената стойност без ДДС. 

5.4. Документи за доказване на съответствието с поставените критерии за подбор, 

включително за третите лица и подизпълнителите, ако има такива, съгласно чл. 112, ал. 1 от 

ЗОП.  

 

6. Комуникация между възложителя и участниците 

Всички комуникации и действия между Възложителя и участниците, свързани с настоящата 

процедура са в писмен вид и само на български език. Писма/кореспонденция представени на чужд 

език се представят задължително в превод на български език. Работния език за изпълнение на 

поръчката е български.   

Обменът на информация между възложителя и участника може да се извършва по един от 

следните начини: 

а) лично  

б) по пощата - чрез препоръчано писмо с обратна разписка, изпратено на посочения от 

участника адрес; 

в) чрез куриерска служба; 

г) по факс – посочен от страните в процедурата; 

д) по електронен път – по електронна поща. В случай, при уведомяване по електронна 

поща (вкл. и такава посочена на официален уебсайт на участника), моментът на получаването от 

участника/заинтересовано лице/изпълнител ще се счита от датата на  получено при  

Възложителя  потвърждение от заинтересовано лице/участник/изпълнител, за получено от 

Възложителя електронно известяване/уведомяване; 

е) чрез комбинация от тези средства. 

 

РАЗДЕЛ VIII. ДРУГИ УКАЗАНИЯ 
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1. Указанията в настоящата документация са изготвени с цел да помогнат на участниците 

да се запознаят с условията и да подготвят своите оферти за участие в тази процедура, съгласно 

изискванията на възложителя, ЗОП и ППЗОП. 

2. Във връзка с провеждането на процедурата и подготовката на офертите от участниците 

за въпроси, които не са разгледани в настоящата документация, се прилагат ЗОП и ППЗОП, 

решението за откриване на процедурата и обявлението за обществената поръчка. 

3. Възложителят  предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за 

участие в процедурата, като в обявлението е посочена връзка към електронната преписка на 

поръчката на официалната интернет страница на БНР, в раздел „Профил на купувача”, на 

следния електронен адрес: http://www.profilnakupuvacha.com/1470. 

4. Участниците ще бъдат уведомени за датата, мястото и часа на оповестяване на 

ценовите предложения чрез публикуване на съобщение в раздел „Профил на купувача”, 

http://www.profilnakupuvacha.com/1470. 

5. Съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с § 29, т. 5, 

б. „а” от Преходните и заключителни разпоредби на ЗОП, в сила от 1 април 2018 г. Единният 

европейски документ за обществени поръчки се представя задължително в електронен вид. За 

настоящата процедура възложителят е създал образец на ЕЕДОП в системата за еЕЕДОП, 

разработена от Европейската комисия (https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=bg) чрез маркиране 

на полетата, които съответстват на поставените от него изисквания, свързани с личното 

състояние на кандидатите/участниците и критериите за подбор. Генерираният файл (eEEDOP) е 

на разположение на заинтересованите лица по електронен път на Профила на купувача на 

Възложителя в xml и pdf формат. 

5.1. Участниците зареждат в системата сваления от Профила на купувача XML файл, 

попълват необходимите данни и го изтеглят. ЕЕДОП трябва да бъде подписан с електронен 

подпис от лицата по чл. 40 от ППЗОП. 

Важно! Системата за еЕЕДОП е онлайн приложение и не може да съхранява данни, 

предвид което еЕЕДОП в XML или PDF формат винаги трябва да се запазва и да се съхранява 

локално на компютъра на потребителя. 

5.2. Попълненият от участниците еЕЕДОП се предоставя по някои от следните начини: 

а) ЕЕДОП в електронен вид се прилага цифрово подписан на подходящ оптичен носител 

към пакета документи за участие в процедурата; 

б). участникът осигурява достъп по електронен път до изготвения и подписан електронно 

ЕЕДОП. В този случай документът трябва да е снабден с т.нар. времеви печат, който да 

удостоверява, че ЕЕДОП е подписан и качен на интернет адреса, към който се препраща, преди 

крайния срок за получаване на заявленията/офертите.  

http://www.profilnakupuvacha.com/1470.
http://www.profilnakupuvacha.com/1470.
https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=bg
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Важно! В случаите когато ЕЕДОП е попълнен през системата за еЕЕДОП, при 

предоставянето му, с електронен подпис трябва да бъде подписана версията в PDF формат. 

 

РАЗДЕЛ IX. ПРИЛОЖЕНИЯ – ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ 

1. Образец на електронен Единен европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) – съдържа се в отделен файл в xml и pdf формат – Приложение № 1; 

2. Образец на Техническо предложение – Приложение № 2; 

3. Образец на Ценово предложение –Приложение № 3; 

4. Проект на договор за възлагане на обществена поръчка – Приложение № 4; 

5. Протокол за извършен оглед на място в обект на възложителя - – Приложение № 5; 

6. Декларация по чл. 47, ал. ал. 3 от ЗОП -  Приложение № 6; 

7. Декларация по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 

незаконно придобитото имущество -  Приложение № 7. 


