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Д О К У М Е Н Т А Ц И Я 

 

 

 

ЗА УЧАСТИЕ В  

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА 

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 

 

 

 

„Строително-монтажни работи по проект: „Изграждане на техническа 

инфраструктура за Индустриална зона „Загоре“– улица о.т. 125- о.т.126- о.т.127; 

улица о.т. 130- о.т. 131- о.т. 132; улица о.т. 127- о.т. 128- о.т. 129; улица о.т. 126- о.т. 

129- о.т. 131; Паркинг в УПИ XIII 1586,за паркинг кв. 24, кв. „Зора“, гр. Стара Загора” 
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У К А З А Н И Я 

 

К Ъ М 

У Ч А С Т Н И Ц И Т Е 

 

 

 

ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА 

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:  

 

„Строително-монтажни работи по проект: „Изграждане на техническа 

инфраструктура за Индустриална зона „Загоре“– улица о.т. 125- о.т.126- о.т.127; улица 

о.т. 130- о.т. 131- о.т. 132; улица о.т. 127- о.т. 128- о.т. 129; улица о.т. 126- о.т. 129- о.т. 

131; Паркинг в УПИ XIII 1586,за паркинг кв. 24, кв. „Зора“, гр. Стара Загора” 

 

                 Възможност за представяне на варианти в офертите 

 Не се предвижда възможност за предоставяне на варианти в офертите.  

 Кратко описание на обекта на поръчката 

Изпълнение на единна концепция за създаване на устойчива, функционално 

пригодна и естетически издържана среда за развитие на индустриална зона „Загоре“, гр. 

Стара Загора. Общите цели са изграждане на уличната инфраструктура, водоснабдяване, 

канализация и електро захранване – включително улично осветление на „Индустриална 

зона „Загоре”.  

ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА.  

 Улица о.т. 125 – 126- 127. Пълна реконструкция – настилка за тежко движение. 

Ново масивно метално съоръжение за преминаване на пешеходци и велосипедисти над 

напоителния канал км 0+250 дясно.  

 Улица о.т. 130-131-132 – реконструкция на участъка – нова настилка за тежко 

движение.  

 Улица о.т. 127 - 128-129 и улица о.т. 126-129-131. Нови улични отсечки – 

конструкция за тежко движение.  

 Паркинг в УПИ XIII 894,    кв. 24, кв. Зора. Нов паркинг за тежкотоварни МПС 

и автобуси. 
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Съобразно транспортното натоварване и одобрен проект, улиците са оразмерени и 

се изпълняват за тежко до много тежко движение, за да се гарантира дълъг 

експлоатационен период и за да поемат прогнозното натоварване.  

 

 МЯСТО И СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА  

 Мястото за изпълнение на поръчката е гр. Стара Загора. 

 Срок за изпълнение: 270 /двеста  и седемдесет/ календарни дни. 

 Срок за изготвяне на инвестиционен проект:  

 Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от деня на подписване на Протокол 

образец 2 за откриване на строителна площадка от Наредба №3 за съставяне на актове и 

протоколи по време на строителството /ДВ бр.72 от 2003 год./ и изтича с подписването на 

Констативен акт обр.15 за установяване годността на строежа за въвеждане в експлоатация. 

  Разходи за поръчката 

 Разходите за изработването на офертите са за сметка на участниците в процедурата. 

Спрямо Възложителя, участниците не могат да предявяват каквито и да било претенции за 

разходи, направени от самите тях по подготовката и подаването на офертите им, независимо от 

резултата или самото провеждане на процедурата. 

СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА 

Прогнозна стойност на поръчката:                   2 444 325лв.  Словом: два милиона 

четиристотин четиридесет и четири 

хиляди триста двадесет и пет лева без 

ДДС.  

Участник, чието ценово предложение надхвърля прогнозната стойност на поръчката 

ще бъде отстранен от участие в настоящата процедура. 

  В стойността на поръчката се включват всички разходи, свързани с качественото 

изпълнение на поръчката, в описания вид и обхват. 

 

Схема на плащане 

 Заплащането на цената на договора ще се извършва съгласно клаузите на проекто-

договора. 

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ  
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В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват като подават 

оферти всички български или чуждестранни физически или юридически лица, включително 

техни разясобединения, които отговарят на изискванията, посочени в Закона за обществените 

поръчки и обявените изисквания на Възложителя в настоящите указания и документацията за 

участие. 

Участниците са длъжни да спазват стриктно всички срокове и условия, установени в 

обявлението и документацията за участие, както и тези, предвидени в настоящите указания в 

хода по осъществяване на процедурата. 

Участниците са длъжни да представят всички изискуеми документи, предвидени в 

процедурата.  

I. Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка 

кандидат или участник, когато: 

1. е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, 

чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е 

от Наказателния кодекс; 

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

държава членка или трета страна; 

3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 

162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях към държавата 

или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или 

аналогични задължения съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или 

участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган. 

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

5. е установено, че: 

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на 

основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на 

основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

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

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 кандидатът или участникът е установен; 

7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен. 
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Основанията по I, т. 1, 2 и 7 се отнасят за лицата, които представляват участника или 

кандидата и за членовете на неговите управителни и надзорни органи съгласно регистъра, в 

който е вписан участникът или кандидатът, 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 случаите, когато кандидатът или участникът, или юридическо лице в състава на негов 

контролен или управителен орган се представлява от физическо лице по пълномощие, 

основанията по I, т. 1, 2 и 7 се отнасят и за това физическо лице.  

 I, т. 3 не се прилага, когато размерът на неплатените дължими данъци или 

социалноосигурителни вноски е до 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната 

приключена финансова година, но не повече от 50 000 лв. 

II. Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена 

поръчка кандидат или участник, за когото е налице някое от следните обстоятелства: 

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

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

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

кандидатът или участникът е чуждестранно лице – се намира в подобно положение, 

произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е 

установен; 

2. лишен е от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно 

законодателството на държавата, в която е извършено деянието; 

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

нарушението е установено с акт на компетентен орган; 

4. доказано е, 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; 

5. опитал е да: 

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 

apis://Base=NARH&DocCode=4076&ToPar=Art740&Type=201/
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б) получи информация, която може да му даде неоснователно предимство в 

процедурата за възлагане на обществена поръчка. 

Основанията по II, т. 5 се отнасят за лицата, посочени в чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП. 

Лицата по I. т. 1, 2 и 7 и II, т. 5 са:  

1. лицата, които представляват участника или кандидата;  

2. лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника или 

кандидата;  

3. 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. 

 Лицата по чл. 54, ал. 2 от ЗОП са, както следва: 

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 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. 
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В случаите по т. 11 и 12, когато лицето има повече от един прокурист декларацията се 

подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на 

Република България, съответно територията на държавата, в която се провежда процедурата 

при възложител по чл. 5, ал. 2, т. 15 от ЗОП.  

Кандидатите или участниците са длъжни при поискване от страна на възложителя да 

представят необходимата информация относно правно-организационната форма, под която 

осъществяват дейността си, както и списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, 

ал. 2 и 3 от ЗОП независимо от наименованието на органите, в които участват, или от 

длъжностите, които заемат. 

Кандидат или участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 и посочените от 

възложителя обстоятелства по чл. 55, ал. 1, има право да представи доказателства, че е 

предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното 

основание за отстраняване. За тази цел кандидатът или участникът може да докаже, че:  

1. е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 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.  

Възложителят преценява предприетите от участника мерки, като отчита тежестта и 

конкретните обстоятелства, свързани с престъплението или нарушението. 

В случай че предприетите от участника мерки са достатъчни, за да се гарантира 

неговата надеждност, възложителят не го отстранява от участие в поръчката. 

Мотивите за приемане или отхвърляне на предприетите мерки и представените 

доказателства се посочват в решението за класиране или прекратяване на процедурата, в 

зависимост от вида и етапа, на който се намира процедурата. 

Кандидат или участник, който с влязла в сила присъда или друг акт съгласно 

законодателството на държавата, в която е произнесена присъдата или е издаден актът, е 

лишен от правото да участва в процедури за обществени поръчки или концесии, няма право 

да използва предвидената в чл. 56, ал. 1 възможност за времето, определено с присъдата или 

акта. 
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Възложителят отстранява от процедурата участник, за когото са налице основанията по 

чл. 54, ал. 1 от ЗОП и посочените от възложителя обстоятелства по чл. 55, ал. 1 от ЗОП, 

възникнали преди или по време на процедурата. 

Горното се прилага и когато кандидат или участник в процедурата е обединение от 

физически и/или юридически лица и за член на обединението е налице някое от основанията 

за отстраняване. 

Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане на следните срокове: 

1. пет години от влизането в сила на присъдата – по отношение на обстоятелства по чл. 

54, ал. 1, т. 1 и 2, освен ако в присъдата е посочен друг срок на наказанието; 

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 чл. 54, ал. 1, т. 5, буква "а"; 

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

обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 6 и чл. 55, ал. 1, т. 2 и 3, 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 чл. 55, ал. 1, т. 4. 

Стопанските субекти, които са отстранени от процедура за възлагане на обществена 

поръчка поради наличие на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 5, буква "а" от ЗОП, както и тези, 

за които са налице обстоятелства по чл. 55, ал. 1, т. 4 от ЗОП, се включват в списък, който има 

информативен характер. 

В случай на отстраняване по чл. 54 и 55 от ЗОП възложителят трябва да осигури 

доказателства за наличие на основания за отстраняване. 

Доказване липсата на основания за отстраняване 

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

изпълнител, представя: 

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

2. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 – удостоверение от органите по приходите и 

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

3. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 и по чл. 56, ал. 1, т. 4 – удостоверение от 

органите на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда"; 

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

вписванията. 
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Удостоверението по чл. 56, ал. 1, т. 4 от ЗОП се издава в 15-дневен срок от получаване 

на искането от участника, избран за изпълнител. 

Когато участникът, избран за изпълнител, е чуждестранно лице, той представя 

съответния документ, издаден от компетентен орган, съгласно законодателството на 

държавата, в която участникът е установен. 

В случаите, когато в съответната държава не се издават документи за посочените 

обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът 

представя декларация, ако такава декларация има правно значение съгласно 

законодателството на съответната държава. 

Когато декларацията няма правно значение, участникът представя официално 

заявление, направено пред компетентен орган в съответната държава. 

При подаване на оферта участникът декларира липсата на основанията за 

отстраняване чрез представяне на единен европейски документ за обществени поръчки  

(ЕЕДОП) с предоставяне на съответната информация, изисквана от възложителя – 

попълват се съответните раздели на ЕЕДОП в част ІІІ – Основание за изключване.  

Заинтересованите лица могат да се запознаят и изтеглят пълния пакет на 

документацията за участие от официалния сайт на Индустриална зона Загоре ЕАД, гр. Стара 

Загора:  

https://www.zonazagore.com/bg/profil-na-kupuvacha 

ПОДГОТОВКА И ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ  

 

 Възложителят провежда публично състезание с цел да определи участниците, които 

имат необходимите финансови и технически възможности да изпълнят обществената 

поръчка. 

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

кандидат или участник може да промени, да допълни или да оттегли заявлението или 

офертата си. 

Всеки участник в процедура за възлагане на обществена поръчка има право да 

представи само една оферта. 

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

кандидат или участник, не може да подава самостоятелно заявление за участие или оферта. 

apis://Base=NARH&DocCode=41765&ToPar=Art56_Al1_Pt4&Type=201/
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В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо 

лице може да участва само в едно обединение. 

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

съща процедура. 

Всеки участник има право да представи само една оферта. 

 При изготвяне на заявления за участие или оферти всеки кандидат или участник 

трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия. 

             Всички документи, за които не се иска нотариална заверка, трябва да са: 

             Заверени (когато са фотокопия) с гриф „Вярно с оригинала”, подпис на 

лицето/та, представляващ/и  участника и свеж печат.            

Офертите и заявленията за участие се изготвят на български език.  

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

в превод на български език. 

            Ако в предложението са включени документи, референции или сертификати на чужд 

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

 Офертите следва да отговарят на изискванията, посочени в настоящите указания и да 

бъдат оформени по приложените към документацията образци. Условията в образците от 

документацията за участие са задължителни за участниците и не могат да бъдат променяни 

от тях. 

При противоречие в записите на отделните документи от документацията валидни са 

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

следната последователност: 

а) Решението за откриване на процедурата  

б) Обявлението за обществена поръчка  

в) Техническа спецификация; 

г) Указания за подготовка на офертата; 

д) Методика за оценка на офертите; 

е) Проект на договор за изпълнение на поръчката; 

ж) Образците за участие в процедурата; 

Документът с най-висок приоритет е посочен на първо място. 

Кандидатите или участниците могат за конкретната поръчка да се позоват на 

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

критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите и 

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

изпълнение на поръчката, кандидатите или участниците могат да се позоват на капацитета 

на трети лица само ако тези лица ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за 

която е необходим този капацитет. 

Когато кандидатът или участникът се позовава на капацитета на трети лица, той 

трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за 

поетите от третите лица задължения. 

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

на които кандидатът или участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са 

налице основанията за отстраняване от процедурата. 

Възложителят изисква от кандидата или участника да замени посоченото от него 

трето лице, ако то не отговаря на някое от условията, поради промяна в обстоятелства преди 

сключване на договора за обществена поръчка. 

Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, по отношение на 

критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите 

способности и професионалната компетентност, посочва това в Част ІІ, Раздел В от 

ЕЕДОП и приложимите полета от Част ІV от ЕЕДОП. Участникът трябва да може да 

докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от 

третите лица задължения. 

Кандидатите и участниците посочват в заявлението или офертата подизпълнителите 

и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този 

случай те трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения. 

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. 

Изпълнителите сключват договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в 

офертата.  

Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на някое от 

условията поради промяна в обстоятелствата преди сключване на договора за обществена 

поръчка. 

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

са включени в предмета на договора за подизпълнение. 
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Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде 

предадена като отделен обект на изпълнителя или на възложителя, възложителят заплаща 

възнаграждение за тази част на подизпълнителя. 

Разплащанията се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя 

до възложителя чрез изпълнителя, който е длъжен да го предостави на възложителя в 15-

дневен срок от получаването му. 

Към искането изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали оспорва 

плащанията или част от тях като недължими. 

Възложителят има право да откаже плащане, когато искането за плащане е оспорено, 

до момента на отстраняване на причината за отказа. 

Приложимите правила относно директните разплащания с подизпълнители се 

посочват в документацията за обществената поръчка и в договора за възлагане на поръчката. 

Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за 

изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя. 

Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за 

обществена поръчка се допуска при необходимост, ако са изпълнени едновременно 

следните условия: 

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

2. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор по отношение на дела и 

вида на дейностите, които ще изпълнява. 

При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на 

възложителя копие на договора с новия подизпълнител заедно с всички документи, които 

доказват изпълнението на горните условия, в срок до три дни от неговото сключване. 

Участниците посочват в ЕЕДОП подизпълнителите и дела от поръчката, който 

ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. Съответната информация се 

попълва в Част ІV, Раздел В, т. 10 от ЕЕДОП. 

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 адрес гр. Стара Загора, бул. Цар Симеон 

Велики №107, стая 306. 

Документите се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се 

посочват: 

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

приложимо; 



 

13 

 

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

3. наименованието на поръчката, а когато е приложимо – и обособените позиции, за 

които се подават документите. 

С подаването на оферти се счита, че участниците се съгласяват с всички 

условия на възложителя, в т.ч. с определения от него срок на валидност на офертите и 

с проекта на договор. 

ОПАКОВКАТА ВКЛЮЧВА : 

1.  Опис на представените документи – в свободен текст; 

2. Заявлението за участие, което включва най-малко следните документи:  

- единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в съответствие с 

изискванията на чл. 67 от ЗОП и условията на възложителя. 

- документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо 

-  документът по чл. 37, ал. 4 от ППЗОП, когато е приложимо. 

3. Офертата включва:  

техническо предложение, съдържащо:  

-предложение за изпълнение на поръчката 

- декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

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

когато е приложимо;   

 Отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови 

параметри“. В плика се поставят ценовото предложение на участника, КСС и анализи на 

всички единични цени на хартиен и електронен носител.  

При участници обединения участник - обединение, което не е юридическо лице, 

представя копие от документ за създаване на обединението, както и следната 

информация във връзка с конкретната обществена поръчка:  

1. правата и задълженията на участниците в обединението;  

2. разпределението на отговорността между членовете на обединението;  

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

Когато кандидатът или участникът е обединение, което не е юридическо лице, 

ЕЕДОП се подава от всеки от участниците в обединението. При необходимост от 

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

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

кандидат или участник, не може да подава самостоятелно заявление за участие или оферта. 

В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо 

лице може да участва само в едно обединение. 

При подаване на заявление за участие или оферта кандидатът или участникът 

декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор 

чрез представяне на единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). В него 

се предоставя съответната информация, изисквана от възложителя, и се посочват 

националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или 

компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът 

или участникът е установен, са длъжни да предоставят информация. 

Съгласно чл.67, ал.4 от ЗОП Единният европейски документ за обществени 

поръчки се представя задължително в електронен вид. 

Възложителят е съставил образец за ЕЕДОП за конкретната процедура чрез 

използване на информационната система за eЕЕДОП. Системата може да се достъпи на 

следния интернет адрес https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=bg 

Възложителят е създал образец на ЕЕДОП чрез маркиране на полетата, които 

съответстват на поставените от него изисквания, свързани с личното състояние на 

участниците и критериите за подбор.  

Генерирания файлов (espd-request) е предоставен на заинтересованите лица по 

електронен път с останалата документация за обществената поръчка в електронната 

преписка на поръчката в профила на купувача.  

Връзката към системата за еЕЕДОП: https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=bg 

За попълване на ЕЕДОП е необходимо да се изпълнят следните указания: 

1) Изтеглете предоставения от Възложителя „espd-response” файл и го съхранете на 

компютъра си. Изтеглянето се осъществява в следните стъпки: десен бутон върху файла – 

Save target as…… - запаметявате; 

2) Отворете интернет страницата на системата за еЕЕДОП- https://espd.eop.bg/espd-

web/filter?lang=bg; 

3) В долната част на отворилата се страница, под въпроса „Вие сте?“ маркирайте 

отговор „Икономически оператор“; 

4) В новопоявилото се поле „Искате да:“ маркирайте „заредите файл ЕЕДОП“ ; 

5) В новопоявилото се поле „Качите документ“ натиснете бутона „Избор на файл“ и 

изберете файла, който е бил запаметен, формат espd-response.xml; 

https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=bg
https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=bg
https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=bg
https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=bg
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6) В новопоявилото се поле изберете мястото на дейност на Вашето предприятие и 

натиснете бутона „Напред“; 

7) Ще се зареди еЕЕДОП, който може да се попълва онлайн. След попълване на 

всички раздели, на последната страница ще се появи опция „Преглед“, чрез която се 

преглежда попълненият файл; 

8) След зареждане на целия файл еЕЕДОП, натиснете бутона „Изтегляне като“ и 

съхранете двете опции на файла на компютъра си, за да може да се редактира повторно, ако 

е необходимо; 

9) Изтегленият файл се подписва електронно от всички лица по чл. 40, ал. 1 ППЗОП. 

Подписаният ЕЕДОП се представя на оптичен носител. Форматът, в който ще се 

представи ЕЕДОП, не следва да позволява редакция на неговото съдържание. 

При подготовка на своите оферти и попълване на ЕЕДОП участниците следва 

да се придържат към изискванията, поставени в ЗОП, Документацията за 

обществената поръчка и обявлението за поръчка,  

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.  

Предоставяне на еЕЕДОП при участие в процедурата за възлагане на 

обществена поръчка:  

Към настоящия момент при участие в процедурата за възлагане на обществена 

поръчка електронният ЕЕДОП може да се предостави по един от следните начини:  

 - Електронният ЕЕДОП да бъде цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен 

носител към пакета документи за участие в процедурата. Форматът, в който се предоставя 

документът не следва да позволява редактиране на неговото съдържание.   

- Друга възможност за предоставяне е чрез осигурен достъп по електронен път до 

изготвения и подписан електронно ЕЕДОП. В този случай документът следва 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.   

В случаите когато ЕЕДОП е попълнен през системата за еЕЕДОП, при 

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

Подписването на ЕЕДОП с електронен подпис дава възможност за последователно 

полагане на няколко подписа без да е необходимо лицата да се намират на едно и също 

място, т.е. дистанционно. Това обхваща и случаите на лица, ситуирани в чужбина.  

Следва да се има предвид, че няма пречка всяко лице да подпише отделен ЕЕДОП, 
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независимо че декларираните обстоятелства са едни и същи. За законосъобразното 

провеждане на дадена процедура е от значение дали са налице основания за отстраняване за 

лицата по чл. 40, ал. 1 от ППЗОП, а не броят на документите, с които се декларират 

съответните обстоятелства. 

В случай на допълнително възникнали въпроси може да се запознаете с издаденото 

от АОП методическо указание относно предоставяне на Единния европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП) в електронен вид – еЕЕДОП, достъпно на следния интернет 

адрес: http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/MU4_2018.pdf 

Участник (икономически оператор), който участва самостоятелно, но ще ползва 

капацитета на едно или повече трети лица, по отношение на критериите за подбор, 

представя отделен ЕЕДОП за всяко едно от третите лица. Третите лица трябва да отговарят 

на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на 

техния капацитет и за тях не следва да са налице основанията за отстраняване от 

процедурата. Участникът (икономически оператор) попълва Раздел В „Информация относно 

използването на капацитета на други субекти“ на част ІІ от ЕЕДОП. Ако полето е попълнено 

с „Да“ се представя ЕЕДОП надлежно попълнен и подписан от лицата по чл. 40, ал. 1 от 

ППЗОП, за третите лица. В ЕЕДОП се посочва информацията, изисквана съгласно раздел А 

и Б от част ІІ, попълва се част ІІІ „Основания за изключване“ и част ІV „Критерии за 

подбор“ само по отношение на ресурса, който се предоставя за използване. Когато лицата по 

чл. 54, ал. 2 и ал. 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 подписващия разполага с информация за 

достоверността на декларираните обстоятелства по отношение на останалите задължени 

лица. 

 Участник (икономически оператор), който участва самостоятелно, но ще ползва един 

или повече подизпълнители, представя попълнен отделен ЕЕДОП за всеки един от 

подизпълнителите. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за 

подбор съобразно вида и дела на поръчката, който ще изпълняват, и за тях не следва да са 

налице основания за отстраняване от процедурата. Участникът (икономически оператор) 

попълва Раздел Г „Информация за подизпълнители, чийто капацитет икономическият 

оператор няма да използва“ на част ІІ от ЕЕДОП. Ако полето е попълнено с „Да“ се 

представя ЕЕДОП за всеки подизпълнител надлежно попълнен и подписан от лицата по чл. 

40, ал. 1 ППЗОП. В ЕЕДОП подизпълнителят/лите посочват информацията, изисквана 

съгласно раздел А и Б от част ІІ и попълват част ІІІ „Основания за изключване“.Когато 

http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/MU4_2018.pdf
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лицата по чл. 54, ал. 2 и ал. 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 подписващия разполага с информация за 

достоверността на декларираните обстоятелства по отношение на останалите задължени 

лица. 

Участниците могат да използват ЕЕДОП, който вече е бил използван при предходна 

процедура за обществена поръчка, при условие че потвърдят, че съдържащата се в него 

информация все още е актуална. 

На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП Възложителят може да изисква по всяко време след 

отварянето на заявленията за участие или 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. 

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. 

КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР:  

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

упражняване на професионална дейност: 

  Участникът трябва да има регистрация в Централния професионален регистър на 

строителя на основание чл. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния 

професионален регистър на строителя. Регистрацията да отговаря на предмета на поръчката 

– II група, III (трета) категория, а за чуждестранни лица – в аналогични регистри съгласно 

законодателството на държавата членка, в която са установени или на друга държава - 

страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. 

 Участникът попълва раздел А: „Годност“ в Част IV: „Критерии за подбор“ от 

Единен европейски документи за обществени поръчки (ЕЕДОП), представяйки информация, 

относно: (1) документа за регистрация (наименование на документа; срок на валидност на 

контролния талон, неразделна част от Удостоверението за вписване в Регистъра или друг 

еквивалентен документ; групата и категорията/ите строеж/и).  

Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, 

определен за изпълнител, копие на Удостоверение за вписване в ЦПРС към Строителната 
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камара за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на 

поръчката. В случай, че участникът е чуждестранно лице той може да представи валиден 

еквивалентен документ или декларация или удостоверение, издадени от компетентен 

орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по 

Споразумението за Европейското икономическо пространство, доказващи вписването на 

участника в съответен регистър на тази държава.  

 При подаване на оферта участниците  попълват само съответния раздел в 

ЕЕДОП. 

 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. 

 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. 

 Критерии за подбор, които се отнасят до техническите и професионалните 

способности: 

1. Участникът следва да е изпълнил идентично или сходно с предмета на 

поръчката строителство /минимум едно/ през последните 5 години, считано от датата 

посочена като краен срок за получаване на  оферти.  

***  Под идентично или сходно с предмета на поръчката строителство се разбира 

извършване на строителни дейности за изграждане и/или реконструкция на пътна и/или 

улична мрежа с асфалтова настилка. 

Участникът попълва съответното поле от раздел  В: Технически и професионални 

способности в Част IV: „Критерии за подбор“ ЕЕДОП в предоставеният образец в .xml 

формат или поле 1а) от раздел  В: Технически и професионални способности в Част IV: 

„Критерии за подбор“ от предоставеният ЕЕДОП в .doc формат, като за всяко, посочено 

като изпълнено от него строителство предостави данни и 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); 
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(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/Инвеститора). 

!!! В случаите, в които Участникът декларира строителни дейности при 

изпълнението на които е участвал като партньор в Обединение или като подизпълнител, 

се описва само тази част от дейностите, които Участникът сам е изпълнил и за които 

може да представи съответните доказателства. 

Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от 

участника, определен за изпълнител, да представи 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 то е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания. 

При подаване на оферта участниците  попълват само съответния раздел в ЕЕДОП.  

 

2. Участникът следва да разполага с необходимия брой технически лица, включително 

такива, които отговарят за контрола на качеството, както следва:  

 

 Ръководител на обекта  

- Образование: завършено висше образование, квалификация строителен инженер, 

специалност транспортно строителство или пътно строителство или еквивалентна 

специалност; 

-Професионален опит: минимум 10 години опит в областта на строителството. 

-Специфичен професионален опит – участие като ръководител в реализацията на  

минимум 1 инвестиционен обект в областта на изграждане и/или реконструкция на 

пътища и/или улици. 

 Технически ръководител  

 –да отговаря на изискванията по чл. 163а, ал. 4, изр. 1 от Закона за устройство на 

територията, а именно да е строителен инженер, архитект или строителен техник; 

-Професионален опит: Професионален опит за изпълнение на идентични или сходни с 

предмета на поръчката строежи- минимум един.  

 Специалист по контрол на качеството 
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- да притежава 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; 

 

Участникът попълва съответното поле от раздел В: Технически и професионални 

способности в Част IV: Критерии за подбор от ЕЕДОП, като предостави данни и 

информация относно: (1) трите имена на всяко едно от предложените от него технически 

лица, който ще изпълнява строителството, предмет на възлагане; (2) експертната 

позиция, за която е предложено всяко едно от лицата, съобразно минималните изисквания 

на Възложителя, посочени по-горе; (3) професионалната квалификация на лицата, съгласно 

информацията, съдържаща се в притежаваната от съответното лице диплома за 

придобито образование - вид образование/образователно-квалификационна степен и 

специалност; (4) допълнителна професионална квалификация (за отговорник по контрола 

на качеството) - валидно удостоверение или друг еквивалентен документ - 

индивидуализира се наименованието на документа; (5) специфичен професионален опит - 

посочване на строежа/жите предмета и обхвата на изпълнените от лицето експертни 

дейности (когато е приложимо) 

Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, 

определен за изпълнител, да представи списък на техническите лица включени или не в 

състава на участника. 

При подаване на оферта участниците  попълват само съответния раздел в ЕЕДОП. 

 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. 

 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. 

ГАРАНЦИИ 
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 Участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение в размер на 

5 % от стойността на договора без ДДС. Участникът сам избира формата на гаранцията за 

изпълнение. Гаранциите се предоставят в една от следните форми: 

1. парична сума - превод по набирателната сметка на Индустриална зона Загоре 

АД, гр. Стара Загора: IBAN: BG27SOMB91301065175301  BIC: SOMBBGSF в БАНКА 

„ОБЩИНСКА БАНКА “АД; 

2. банкова гаранция; 

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

изпълнителя. 

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

гарант. 

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

изпълнение. 

Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от 

съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на 

сумата по гаранцията или титуляр на застраховката. 

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение 

се уреждат в договора за обществена поръчка.  

Ако се представя банкова гаранция, същата трябва да е със срок на валидност не по-

кратък от 30 дни след крайния срок на договора.  

 Възложителят освобождава гаранциите, без да дължи лихви за периода, през който 

средствата законно са престояли при него. 

 Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение 

се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка. 

 

ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТАТА 

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. 

Офертата се представя в писмен вид, на хартиен носител. 

Участниците предават офертите си в запечатана непрозрачна опаковка с надпис: 

До Индустриална зона Загоре АД, гр. Стара Загора 
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За участие в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Строително-монтажни работи по проект: „Изграждане на техническа 

инфраструктура за Индустриална зона „Загоре“– улица о.т. 125- о.т.126- о.т.127; улица 

о.т. 130- о.т. 131- о.т. 132; улица о.т. 127- о.т. 128- о.т. 129; улица о.т. 126- о.т. 129- о.т. 

131; Паркинг в УПИ XIII 1586,за паркинг кв. 24, кв. „Зора“, гр. Стара Загора”, 

наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е 

приложимо,  адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес. 

  Желаещите да участват в процедурата за възлагане на обществената поръчка подават 

лично или чрез упълномощено лице или по поща/куриерска служба офертите в гр. Стара 

Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ № 107, стая 402 всеки работен ден от 08:30 часа до 

12:30ч. и от 13:30 часа до 17:30ч., но не по-късно от крайната дата и час, указани в 

Обявлението за процедурата и/или съгласно обявлението за изменение (ако има такова). 

При получаване на заявлението за участие или на офертата върху опаковката се 

отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването, за което на приносителя се 

издава документ. 

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

крайния срок за получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена 

цялост.  

Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на заявления за 

участие или оферти пред мястото, определено за тяхното подаване, все още има чакащи 

лица, те се включват в списък, който се подписва от представител на възложителя и от 

присъстващите лица. Заявленията за участие или офертите на лицата от списъка се завеждат 

в регистъра. 

Не се допуска приемане на заявления за участие или оферти от лица, които не са 

включени в списъка.  

Получените заявления за участие или офертите се предават на председателя на 

комисията, за което се съставя протокол с подател на офертата или заявлението за участие; 

номер, дата и час на получаване; причините за връщане на заявлението за участие или 

офертата, когато е приложимо. 

Срок на валидност на офертата - предложенията следва да бъдат валидни 6 месеца, 

считано от крайния срок за получаване на оферти, посочен в обявлението за процедурата. 

Предложение с по-малък срок на валидност ще бъде отхвърлено от Възложителя като 

несъответстващо на изискванията. 
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КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И УЧАСТНИЦИТЕ 

Обменът на информация при възлагане на обществени поръчки се извършва с 

електронни средства за комуникация.  

Когато не се използват електронни средства за комуникация, обменът на информация 

се осъществява чрез пощенска или друга подходяща куриерска услуга или комбинация от 

тях и електронни средства. 

Възложителят изпраща решенията по чл. 22, ал. 1, т. 3 – 10 от ЗОП в тридневен срок 

от издаването им. В решенията се посочва връзка към електронната преписка в профила на 

купувача, където са публикувани протоколите на комисията. 

Решенията се изпращат: 

1. на адрес, посочен от кандидата или участника: 

а) на електронна поща, като съобщението, с което се изпращат, се подписва с 

електронен подпис, или 

б) чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна 

разписка; 

2. по факс. 

Когато решението не е получено от кандидата или участника по някой от посочените 

начините възложителят публикува съобщение до него в профила на купувача. Решението се 

смята за връчено от датата на публикуване на съобщението. 

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

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

профила на купувача писмени разяснения.  

Разясненията се публикуват на профила на купувача в срок до три дни от получаване 

на искането и в тях не се посочва лицето, направило запитването 

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

С разясненията не може да се въвеждат промени в условията на процедурата. 

 

 

ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА 

Комисията по чл. 103, ал. 1 от ЗОП започва работа след получаване на представените 

заявления за участие или оферти и протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП. 

Получените заявления за участие или оферти се отварят на публично заседание, на 

което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни 

упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. 
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Комисията отваря по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни опаковки 

и оповестява тяхното съдържание и проверява за наличието на отделен запечатан плик с 

надпис "Предлагани ценови параметри".  

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

плика с надпис "Предлагани ценови параметри".  

Комисията предлага по един от присъстващите представители на другите участници 

да подпише техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри".  

Публичната част от заседанието на комисията приключва след извършването на 

горепосочените действия. 

Комисията разглежда документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, и 

съставя протокол. 

Когато установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, 

включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към 

личното състояние или критериите за подбор, комисията ги посочва в протокола по и 

изпраща протокола на всички кандидати или участници в деня на публикуването му в 

профила на купувача. 

В срок до 5 работни дни от получаването на протокола кандидатите и участниците, 

по отношение на които е констатирано несъответствие или липса на информация, могат да 

представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена 

и/или допълнена информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща 

и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти 

или заявления за участие. 

Възможността се прилага и за подизпълнителите и третите лица, посочени от 

кандидата или участника. Кандидатът или участникът може да замени подизпълнител или 

трето лице, когато е установено, че подизпълнителят или третото лице не отговарят на 

условията на възложителя, когато това не води до промяна на техническото предложение. 

Когато промените се отнасят до обстоятелства, различни от посочените по чл. 54, ал. 

1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 ЗОП, новият ЕЕДОП може да бъде подписан от едно от 

лицата, които могат самостоятелно да представляват кандидата или участника. 

След изтичането на срока по комисията пристъпва към разглеждане на допълнително 

представените документи относно съответствието на кандидатите/участниците с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор.  
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При извършването на предварителния подбор и на всеки етап от процедурата 

комисията може при необходимост да иска разяснения за данни, заявени от кандидатите и 

участниците, и/или да проверява заявените данни, включително чрез изискване на 

информация от други органи и лица. 

Комисията не разглежда техническите предложения на участниците, за които е 

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

Комисията разглежда допуснатите оферти и проверява за тяхното съответствие с 

предварително обявените условия.  

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

възложителя, не се отваря. 

Когато част от показателите за оценка обхващат параметри от техническото 

предложение, комисията отваря ценовото предложение, след като е извършила оценяване на 

офертите по другите показатели. 

Критерий за оценка на офертите – икономически най-изгодната оферта се определя 

въз основа на оптимално съотношение качество /цена. 

Не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите предложения 

комисията обявява най-малко чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото 

на отварянето. На отварянето могат да присъстват лицата по чл. 54, ал. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

от ППЗОП. Комисията обявява резултатите от оценяването на офертите по другите 

показатели, отваря ценовите предложения и ги оповестява. 

Когато предложение в офертата на участник, свързано с цена или разходи, което 

подлежи на оценяване, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на 

предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, възложителят 

изисква подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване, която се представя 

в 5-дневен срок от получаване на искането. 

Обосновката по може да се отнася до: 

1. икономическите особености на производствения процес, на предоставяните услуги 

или на строителния метод; 

2. избраните технически решения или наличието на изключително благоприятни 

условия за участника за предоставянето на продуктите или услугите или за изпълнението на 

строителството; 

3. оригиналност на предложеното от участника решение по отношение на 

строителството, доставките или услугите; 

4. спазването на задълженията по чл. 115 от ЗОП; 

apis://Base=NARH&DocCode=41765&ToPar=Art115&Type=201/
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5. възможността участникът да получи държавна помощ. 

Получената обосновка се оценява по отношение на нейната пълнота и обективност 

относно горепосочените обстоятелства, на които се позовава участникът. При необходимост 

от участника може да бъде изискана уточняваща информация. Обосновката може да не бъде 

приета и участникът да бъде отстранен само когато представените доказателства не са 

достатъчни, за да обосноват предложената цена или разходи. 

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

с повече от 20 на сто по-благоприятни от средните стойности на съответните предложения в 

останалите оферти, защото не са спазени норми и правила, свързани с опазване на околната 

среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или 

разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в 

приложение № 10 от ЗОП. 

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

с повече от 20 на сто по-благоприятни от средната стойност на съответните предложения в 

останалите оферти поради получена държавна помощ, когато участникът не може да докаже 

в предвидения срок, че помощта е съвместима с вътрешния пазар по смисъла на чл. 107 от 

ДФЕС. 

Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с 

предварително обявените от възложителя условия. 

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

класира офертата, в която се съдържат по-изгодни предложения, преценени в следния ред: 

1. по-ниска предложена цена; 

2. по-изгодно предложение за размера на разходите, сравнени в низходящ ред 

съобразно тяхната тежест; 

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

низходящ ред съобразно тяхната тежест. 

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между 

класираните на първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани в 

съответствие с горното или ако критерият за възлагане е най-ниска цена и тази цена се 

предлага в две или повече оферти. 

Действията на комисията се протоколират, като Възложителят утвърждава протокола 

по реда на чл. 106.от ЗОП.  

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

определяне на изпълнител или за прекратяване на процедурата. 
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Възложителят сключва договор в едномесечен срок след влизането в сила на 

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

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

уведомяването на заинтересованите кандидати и/или заинтересованите участници за 

решението за определяне на изпълнител. 

Възложителят може да сключи договор за обществена поръчка преди изтичането на 

14-дневния срок от уведомяването на заинтересованите участници за решението за 

определяне на изпълнител, когато определеният за изпълнител е единственият 

заинтересован участник и няма заинтересовани кандидати. 

Възложителят няма право да сключи договор с определения изпълнител преди 

влизането в сила на всички решения по процедурата, освен когато е допуснато 

предварително изпълнение или когато процедурата е открита на основание чл. 79, ал. 1, т. 4, 

чл. 138, ал. 1, чл. 164, ал. 1, т. 3 или 4, или чл. 182, ал. 1, т. 1. 

След влизането в сила на решението за избор на изпълнител страните уговарят датата 

и начина за сключване на договора.  

Когато определеният за изпълнител участник откаже да сключи договор, 

възложителят прекратява процедурата или определя за изпълнител втория класиран 

участник. За отказ се приема и неявяването на уговорената дата, освен ако неявяването е по 

обективни причини, за което възложителят е уведомен своевременно. 

Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически 

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

създаване на юридическо лице, договорът за обществена поръчка се сключва, след като 

изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна 

регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно 

законодателството на държавата, в която обединението е установено. 

Възложителят прекратява процедурата с мотивирано решение, когато: 

1. не е подадена нито една оферта, заявление за участие или конкурсен проект или не 

се е явил нито един участник за преговори; 

2. всички оферти или заявления за участие не отговарят на условията за представяне, 

включително за форма, начин и срок, или са неподходящи; 

3. всички конкурсни проекти не отговарят на предварително обявените условия от 

възложителя; 

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

бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата; 

6. поради неизпълнение на някое от условията по чл. 112, ал. 1 от ЗОП не се сключва 

договор за обществена поръчка; 

7. всички оферти, които отговарят на предварително обявените от възложителя 

условия, надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури; 

8. отпадне необходимостта от провеждане на процедурата или от възлагане на 

договора в резултат на съществена промяна в обстоятелствата или при невъзможност да се 

осигури финансиране за изпълнението на поръчката по причини, които възложителят не е 

могъл да предвиди; 

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

променили кръга на заинтересованите лица. 

Възложителят може да прекрати процедурата с мотивирано решение, когато: 

1. е подадена само една оферта, заявление за участие или конкурсен проект; 

2. има само едно подходящо заявление за участие или една подходяща оферта; 

3. има само един конкурсен проект, който отговаря на предварително обявените 

условия от възложителя; 

4. участникът, класиран на първо място: 

а) откаже да сключи договор; 

б) не изпълни някое от условията по чл. 112, ал. 1 от ЗОП, или 

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

В случаите по т. 7 възложителят задължително включва в решението най-ниската 

предложена цена и не може да сключва договор със същия предмет за цена, равна или по-

голяма от посочената в решението, при провеждане на следваща процедура в рамките на 

същата година. 

Когато първоначално обявената процедура е прекратена, възложителят може да 

открие нова процедура за възлагане на обществена поръчка със същия предмет само ако 

решението за прекратяване е влязло в сила. 

Възложителят може да отмени влязлото в сила решение за определяне на изпълнител 

и да издаде решение за прекратяване на процедурата, когато преди сключването на договора 

възникне обстоятелство по чл.110,  ал. 1, т. 4, 6 и 8 или ал. 2, т. 4 от ЗОП. 

 

Подизпълнители 
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Участниците посочват в заявлението или офертата подизпълнителите и дела от 

поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те 

трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения. 

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. 

 Изпълнителите сключват договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в 

офертата.  

 Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на някое от 

условията по чл.66, ал. 2 от ЗОП поради промяна в обстоятелствата преди сключване на 

договора за обществена поръчка. 

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

са включени в предмета на договора за подизпълнение. 

Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за 

изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя. 

 Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за 

обществена поръчка се допуска при необходимост, ако са изпълнени едновременно 

следните условия: 

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

2.  новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор по отношение на дела и вида на 

дейностите, които ще изпълнява. 

 При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на 

възложителя копие на договора с новия подизпълнител заедно с всички документи, които 

доказват изпълнението на горните условия в срок до три дни от неговото сключване. 


