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РАЗДЕЛ. I.ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

1.ВЪЗЛОЖИТЕЛ –  

Възложител на поръчката по смисъла на чл. 5, ал. 2, т. 9 от Закона за 

обществените поръчки: 

 Община Гълъбово  

 Адрес: гр. Гълъбово, бул. Република № 48 

 Телефон: 0418 68901 

 Факс: 0418 64194 

 Интернет адрес: http://galabovo.org/  

 Е-mail: stoianov.sekretar@gmail.com 

          Профил на купувача: http://galabovo.org/porychki/1110 

 

2.ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА –  

Обект на поръчка: доставка по смисъла на чл.3, ал.1, т.2 от ЗОП; 

3.ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА – 

       Предмет на настоящата поръчка е: „Доставка на съдове за събиране на битови 

отпадъци за нуждите на община Гълъбово”. 

 

Доставка на 800 (осемстотин) броя съдове за събиране на битови отпадъци (110 л.) тип 

„Мева” и 15 (петнадесет) броя съдове за събиране на битови отпадъци (1 100 л) тип 

„Бобър” 

4.ОБЩА ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ –  

       Общата прогнозната стойност на обществената поръчка е 66 666 лв., (шестдесет и 

шест хиляди шестстотин шестдесет и шест лева) лв. без ДДС. 

        В своето Ценово предложение всеки участник следва да предложи цена, в която 

се включват всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в 

описания вид и обхват в техническата спецификация. 

 

5.НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

       Начинът на плащане се определя съобразно проекта на договора за възлагане на 

обществената поръчка 

РАЗДЕЛ II.1.ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ 

1. Оферта може да подаде всяко българско или чуждестранно физическо или 

юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има 

право да изпълнява услуги, съгласно законодателството на държавата, в която то е 

установено. Всеки участник трябва да е регистриран по Закона за търговския регистър 

или по Закона за регистър БУЛСТАТ и да докаже регистрацията си. 

2. Участниците – юридически лица се представляват от законните си 

представители или от лица, специално упълномощени във връзка с подаването на 

оферта, което се доказва с нотариално заверено пълномощно. 

3.  В случай, че участникът е обединение (или консорциум), което не е 

юридическо лице, се представя копие на документ, от който е видно правното 

основание за създаване на обединението, а когато в документа не е посочено лицето, 

което представлява обединението - и документ, подписан от участниците в 

обединението, в който се посочва представляващият. Възложителят не изисква 

обединенията да имат определена правна форма, за да могат да представят оферта.  

           При участие на обединения задължително в акта за създаване на обединението 

трябва да бъде посочена следната информация: 

- права и задължения на участниците в обединението; 
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- разпределение на отговорността между членовете на обединението; 

- дейности, които ще изпълнява всеки член на обединението; 

- определяне на партньор, който ще представлява обединението (може да бъде 

направено и в отделен/обособендокумент); 

- уговорена солидарна отговорност между членовете на обединението; 

 

          Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на 

офертата. 

         Когато не е приложено копие на акта за създаване на обединение или е приложен 

акт, но липсва изискуемото съдържание или съставът на обединението се е променил 

след подаването на офертата – участникът ще бъде отстранен от участие в настоящата 

обществена поръчка и офертата му няма да бъде разгледана. 

         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. 

4. Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен участник в процедурата, 

ако може самостоятелно да подава оферти и да сключва договори съгласно 

законодателството на държавата, в която е установен. Ако за доказване критериите за 

подбор (раздел II.3.), клонът се позовава на ресурсите на търговеца, клонът представя 

доказателства, че при изпълнение на поръчката ще има на разположение този ресурс.  

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

друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. Едно физическо или 

юридическо лице може да участва само в едно обединение. 

6. Свързани лица по смисъла на § 2, т. 45 от Допълнителните разпоредби на 

ЗОП не могат да бъдат самостоятелни участници. 

 

II.2. ОСНОВАНИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ 

1.Възложителят отстранява от участие в обществената поръчка участник, за когото е 

налице поне едно отследните обстоятелства, посочени в чл. 54, ал. 1, т. 1-7 и чл.55, 

ал.1, т.1 от ЗОП, възникнали преди, или по време на провеждане на обществената 

поръчка: 

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;  

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

престъпление, аналогично на тези по т.1.1., в друга държава членка или трета страна; 

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 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.; 

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

1.5. е установено, че: 



а) е представил документ с невярно съдържание, с който се доказва 

декларираната липса на основания за отстраняване или декларираното 

изпълнение на критериите за подбор; 

б) не е представил изискваща се информация, свързана с удостоверяване 

липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за 

подбор; 

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 

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 

кандидатът или участникът е установен;  

1.7. е налице конфликт на интереси по смисъла на §2, т.21 от ДР на ЗОП, който 

не може да бъде отстранен; 

1.8. 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;  

 

ДОКАЗВАНЕ: При подаване на офертата участникът декларира липсата или 

наличията на основанията за отстраняване чрез представяне на Единен 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). Информацията се посочва 

в приложните полета на Част III: „Основания за изключване” от ЕЕДОП.  

Указания за попълване: 

 Информацията относно липсата или наличието на обстоятелства по 

чл.54, ал.1, т.1 и т.2 от ЗОП се попълва в част III, раздел А, В и Г, 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 раздел В, поле 1 се предоставя информация относно присъди  за 

престъпления 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 

В раздел Г се предоставя информация относно присъди за престъпления по 

чл. 194 – 208, чл. 213 а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 260 от НК. 



Забележка: Участниците посочват информация за престъпления, 

аналогични на посочените в т. 4.1.1, т.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 

чл.54, ал.1, т.3 от ЗОП се попълва в част III, раздел Б от ЕЕДОП. 

 Информацията относно липсата или наличието на обстоятелства по 

чл.54, ал.1, т.4 -7, чл.55, ал.1, т.1 и т.5 от ЗОП се попълва се попълва в 

Част ІІІ, Раздел В от ЕЕДОП. 

Забележка: Когато преди подаване на офертата участник е предприел мерки 

за доказване на надеждност по чл. 56 от ЗОП, тези мерки се описват в ЕЕДОП 

в полето свързано със съответното обстоятелство. 

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

1). лицата, които представляват участника; 

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

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. 

Забележка: Лицата са: 

а)  при събирателно дружество – за лицата по чл. 84, ал.1 и чл. 89, ал. 1 от 

Търговския закон; 

б)  при командитно дружество – за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без 

ограничено отговорните съдружници; 

в)  при дружество с ограничена отговорност – за лицата по чл. 141, ал.1 и ал. 

2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена 

отговорност – за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон; 

г)  при акционерно дружество – за за лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и 

чл. 244, ал. 1 от Търговския закон; 

д)  при командитно дружество с акции – за лицата по чл. 256 във връзка с чл. 

244, ал. 1 от Търговския закон; 

е)  при едноличен търговец – за физическото лице – търговец; 

ж)  При клон на чуждестранно лице – лицето, което управлява и представялва 

клона или има аналогични права съгласно законодателството на 

държавата в която клонът е регистриран; 

з)  в случаите по предходните букви – и за прокуристите, когато има такива; 

когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларация се 

подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена 

територията на Република България. 

и)  във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица – за 

лицата, които представляват, управляват и контролират участника 

съгласно законодателството на на държавата в която са установени; 

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

едно лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП. Когато е налице 

необходимост от защита на личните данни или при различие в обстоятелствата, 

свързани с личното състояние, информацията относно изискванията по чл. 54, 

ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои 

от лицата. В последната хипотеза - при подаване на повече от един ЕЕДОП, 

обстоятелствата, свързани с критериите за подбор, се съдържат само в ЕЕДОП, 

подписан от лице, което може самостоятелно да представлява съответния 

участник. 

2. В случай че участникът е обединение от физически и/или юридически лица 

основанията за отстраняване по чл.54, ал.1, т.1, т. 2, т.3, т. 4, т.5, т.6 и т.7 и 

определените от възложителя обстоятелства по чл.55, ал.1, т.1 от ЗОП се 

прилагат за всеки член на обединението. 

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. 

Основанията по чл. 54, ал. 1, т.3 не се прилагат, когато: 

 Се налага да се защитят важни държавни или обществени интереси: 

 Размерът на неплатените държавни данъци или социалноосигурителни 

вноски е не повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за 

последната приключена финансова година.  

4. В случай че по време на провеждане на процедурата настъпи някое 

обстоятелство от основанията за отстраняване по чл.54, ал.1, т.1, т. 2, т.3, т. 4, 

т.5, т.6 и т.7 и определените от възложителя обстоятелства по чл.55, ал.1, т.1 от 

ЗОП участникът е длъжен да уведоми писмено възложителя в 3-дневен срок от 

настъпването му. 

5. При поискване от страна на възложителя, участниците са длъжни да 

представят необходимата информация относно правно-организационната форма, 

под която осъществява дейността си, както и списък на всички задължени лица 

по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП, независимо от наименованието 

на органите, в които участват, или длъжностите които заемат. 

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

 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; 

7. Участник за когато са налице основания за отстраняване по чл.54, ал.1, т.1, т. 

2, т.3, т. 4, т.5, т.6 и т.7 и определените от възложителя обстоятелства по чл.55, 

ал.1, т.1 от ЗОП има право да представи доказателства, че е предприел мерки, 

които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното 

основание за отстраняване, като докаже, че: 

А) е погасил задълженията си за данъци и задължителни осигурителни вноски 

по смисъла на чл. 162, ал. 2, т.1 от Данъчно-осигурителния процесуален 

кодекс, включително начислените лихви по тях и/или глоби или че те са 

разсрочени, отсрочени или обезпечени. 

Б)  е платил или в процес на изплащане на дължимото обезщетение за всички 

вреди, настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или 

нарушение; 

В)  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. 

Забележка: Когато преди подаване на офертата участник е предприел мерки 

за доказване на надеждност, тези мерки се описват в ЕЕДОП в полето 

свързано със съответното обстоятелство. 

8. Като доказателства, че участникът е предприел мерките по т.7, които 

гарантират неговата надеждност, участникът следва да представи: 

 По отношение на обстоятелствата по чл. 56, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗОП – документ 

за извършено плащане или споразумение или друг вид документ, от който да 

е видно, че задълженията са обезпечени или че страните са договорили 

тяхното отсрочване или разсрочване, заедно с погасителен план и/или с 

посочени дати за окончателно изплащане на дължимото обезщетение; 

 По отношение на обстоятелствата по чл. 56, ал. 1, т. 3 от ЗОП – документ от 

съответния компетентен орган за потвърждение на описаните обстоятелства. 

9. В случай че участник е представил доказателства по т.8, възложителят 

преценява предприетите от него мерки, като отчита тежестта и конкретните 

обстоятелства, свързани с престъплението или нарушението и в случай че те са 

достатъчни да гарантират неговата надеждност, възложителят не го отстранява 

от участие. Мотивите за приемане или отхвърляне на представените 

доказателства се посочват в решението за предварителен подбор, съответно в 

решението за класиране или прекратяване на процедурата, в зависимост от вида 



и етапа, на който е процедурата. 

 

5. Извън гореописаните основания за отстраняване, възложителят отстранява от 

участие: 

5.1. Участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни 

друго условие, посочено в обявата и в документацията за обществената поръчка; 

5.2. Участник, който в представил оферта, която не отговаря на: 

а) предварително обявените условия на поръчката; 

б) правилата и изискванията, свързани с околна среда, социално и трудово право, 

приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното 

екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение №10 към 

ЗОП; 

5.3. Участник, който не е представил в срок обосновка по чл.72, ал.1 или чиято 

оферта не е приета съгласно чл.72, ал.3-5 ЗОП; 

5.4. Участниците са свързани лица; 

II.3.КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР 

 
Правоспособност за упражняване на професионална дейност: не се изисква 

Икономическо и финансово състояние: не се изисква 

Технически и професионални способности: не се изисква. 

 

II.4.ИЗПОЛЗВАНЕ КАПАЦИТЕТА НА ТРЕТИ ЛИЦА 

          Участниците в настоящата обществена поръчка, в това число и участници – 

обединения от физически и/или юридически лица, могат да се позоват на капацитета 

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

за подбор, поставени от Възложителя. По отношение на критериите, свързани с 

професионална компетентност, участниците могат да се позоват на капацитета на 

трети лица САМО ако лицата, с чието образование, квалификация или опит се доказва 

изпълнението на изискванията на възложителя, ще участват в изпълнението на частта 

от поръчката, за която е необходим този капацитет.  

           Когато участник 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 тица, на основание чл.65, ал.4 ЗОП, трябва да отговорят на съответните 

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

капацитет и за тях не са налице основанията за отстраняване. Ако посоченото от 

участника лице не отговорая на изискванията на чл.65, ал.4 ЗОП, възложителят ще 

изиска от участника да го замени с лице, което отговаря на поставените изисквания.  

Във връзка с гореизложеното третите лица следва да подпишат съответната 

декларация за липса на обстоятелства по чл.54, ал., т.1-5 и 7 от ЗОП (по образец на 

възложителя).  

II.5.ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ 

            В случай, че участник възнамерява да ползва подизпълнител/-и, в офертата си 

той следва да посочи лицето/-та – подизпълнител/-и, както и дела от поръчката, който 

ще им бъде възложен. В този случай участниците трябва да представят доказателство 

за поетите от подизпълнителя/-ите задължения. За целта към офертата си участник, 



който е декларирал, че ще ползва подизпълнител следва да представи декларация от 

подизпълнителите за ангажираност в изпълнението на съответния дял от поръчката. 

            Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор 

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

основанията за отстраняване от процедурата. Възложителят изисква замяна на 

подизпълнител, който не отговаря на условият, посочени в настоящата документация.  

Във връзка с горното лицата, посочени за подизпълнители следва да подпишат 

съответната декларация за липса на обстоятелства по чл.54, ал., т.1-7 от ЗОП (по 

образец на възложителя). 

Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече дейности, 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. 

         ВАЖНО: Участникът ще бъде отстранен от участие в поръчката, ако не 

отговаря на някое от горните изисквания относно основания за отстраняване и 

критерии за подбор.  

 

РАЗДЕЛ. III. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА И ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ  

III.1.ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ 

1. За участие заинтересованите лица подават оферти, изготвени съгласно условията и 

изискванията на обществената поръчка, на настоящата документация, на Закона за 

обществените поръчки и Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчка, 

към които прилагат и информация относно липсата на основания за отстраняване и 

съответствието си с критериите за подбор.  

2. Офертата за участие следва да се представи в срока и на адреса, посочени в обявата, 

по реда, описан в настоящата документация.  

3. Всеки участник има право да представи само една оферта. Не се допуска представяне 

на варианти на оферта. 

4. Офертата се изготвя на български език.  

 

5. Всички документи в офертите трябва да бъдат актуални към датата, определена за 

краен срок за подаване на офертите. 

 

6. Всички документи, които не са оригинали, и за които се поставя изискване за 

заверка, следва да бъдат заверени от участника на всяка страница с гриф „Вярно с 

оригинала“. Задължително следва да има собственоръчен подпис на представляващия 

участника и положен пречат.  

 

7. Офертата трябва да бъде подписана от законния представител на участника съгласно 

регистрацията му или от надлежно упълномощено от него лице с нотариално заверено 

пълномощно. При участници – обединения – офертата се подписва от лицето, посочено 

като представляващ в обединението (в акта за създаване на обединение или в 

допълнителен документ, подписан от партньорите в обединението).  

 

8. Подаването на офертата задължава участниците да приемат напълно всички 

изисквания и условия, посочени в тази документация, при спазване на 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. 

 



9. Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, 

разходите са за сметка на участника. В този случай той следва да изпрати офертата 

така, че да обезпечи нейното пристигане на посочения от Възложителя адрес преди 

изтичане на срока за подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата 

е за участника. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата 

на адреса и в срока определен от него. Участникът не може да иска от Възложителя 

съдействия като: митническо освобождаване на пратка; получаване чрез поискване от 

пощенски клон; взаимодействия с куриери или други. 

 

10. Срокът на валидност на офертите представлява времето, през което участниците са 

обвързани с условията на представените от тях оферти. Възложителят може да изиска 

от класираните участници да удължат срока на валидност на офертите си до момента на 

сключване на договора за обществената поръчка. Участникът ще бъде отстранен от 

участие в настоящата обществена поръчка, ако представи оферта с по-кратък срок на 

валидност и/или откаже да го удължи или ако представи оферта с нормален срок, но 

при последващо поискване от възложителя откаже да я удължи. 

 

11. Възложителят на основание чл.47, ал.3 от ЗОП изисква от участниците да 

декларират, че офертите им са изготвени при спазване на задълженията, свързани с 

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

труд, които са в сила на територията на Република България и са приложими към 

предоставяната услуга, предмет на обществената поръчка.  

 

Органите, от които 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, са 

следните: Национална агенция по приходите (www.nap.bg), Национален осигурителен 

институт (www.noi.bg), Министерство на околната среда и водите 

(www.moew.government.bg), Министерство на труда и социалната политика 

(www.mlsp.government.bg) 

 

 

III.2. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ  

- УКАЗАНИЕ ЗА ПОДГОТОВКАТА И ОПАКОВАНЕТО 

1. Документите, свързани с участието в обществената поръчка 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 следния 

адрес: гр.Гълъбово 6280, бул.“Република“ № 48, преди часа и датата, посочени в 

обявата като срок за представяне на офертите. 

2. Документите се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се 

посочват: 

 Наименованието на участника; 

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

 Наименование на поръчката;  

 

3. Опаковката на всеки от участниците следва да включва следните документи: 

3.1. Представяне на участника 

3.2. Опис на представените документи; 

3.3.1 Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника 

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



приложимо – ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е 

юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще 

бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката - попълва се по образец.  

Указания за подготовка на ЕЕДОП: 

 При подаване на офертата участникът декларира липсата на основанията 

за отстраняване по чл.54, ал.1, т.1, т. 2, т.3, т. 4, т.5, т.6 и т.7 и 

определените от възложителя обстоятелства по чл.55, ал.1, т.1 от ЗОП и 

съответствие с критериите за подбор чрез представяне на 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 участникът е установен, са 

длъжни да предоставят информация. 

 В ЕЕДОП се представят данни относно публичните регистри, в които се 

съдържа информация за декларираните обстоятелства или за 

компетентния орган, който съгласно законодателството на съответната 

държава е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства 

служебно на възложителя. 

 В част II, Раздел А от ЕЕДОП, участниците посочват единен 

идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, 

БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със 

законодателството на държавата, в която участникът е установен, както 

и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на 

процедурата. Когато участник в обществена поръчка е обединение, което 

не е юридическо лице, в част II, Раздел А от ЕЕДОП се посочва правната 

форма на участника (обединение/консорциум/друга), като в този случай се 

подава отделен ЕЕДОП за всеки един участник в обединението. В случай че 

обединението е регистрирано по БУЛСТАТ преди датата на подаване на 

офертата за настоящата обществена поръчка, се посочва БУЛСТАТ и/или 

друга идентифицираща информация в съответствие със 

законодателството на държавата, в която участникът е установен, както 

и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на 

процедурата.  

 В част II, Раздел Б от ЕЕДОП се посочват името/ната и адреса/ите на 

лицето/ата, упълномощено/и да представляват участника за целите на 

процедурата за възлагане на обществена поръчка, както и всички лица, 

които представляват участника, членовете на неговите управителни и 

надзорни органи, както и други лица, които имат правомощия да 

упражняват контрол при вземането на решения от тези органи. 

 При подписване на ЕЕДОП задължително се вписват трите имена и 

качеството на подписващите. 

 В Част ІV, Раздел В, т. 10 от ЕЕДОП участниците посочват 

подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако 

възнамеряват да използват такива. 

 Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, посочва това 

в Част II, Раздел В от ЕЕДОП и приложимите полета от Част IV от 

ЕЕДОП.  

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

доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва 

подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП.  

 В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице ЕЕДОП се 

представя за всяко физическо и/или юридическо лице, включено в състава на 

обединението. 

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

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



необходимост от защита на личните данни или при различие в 

обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията относно 

изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП 

за всяко лице или за някои от лицата. 

 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 участника. 

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

предходна процедура за обществена поръчка, при условие че потвърдят, че 

съдържащата се в него информация все още е актуална. Участниците 

могат да използват възможността, когато е осигурен пряк и неограничен 

достъп по електронен път до вече изготвен и подписан електронно ЕЕДОП.  

В тези случаи към документите за подбор вместо ЕЕДОП се представя 

декларация, с която се потвърждава актуалността на данните и 

автентичността на подписите в публикувания ЕЕДОП, и се посочва 

адресът, на който е осигурен достъп до документа. 

 Когато за участник е налице някое от основанията по чл.54, ал.1, т.1, т. 2, 

т.3, т. 4, т.5, т.6 и т.7 и определените от възложителя обстоятелства по 

чл.55, ал.1, т.1 от ЗОП и преди подаването на офертата той е предприел 

мерки за доказване на надеждност по чл. 56 от ЗОП, тези мерки се описват 

в ЕЕДОП. 

Важно: 

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. Документите се 

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

 

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

3.5. 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; 

 

в) 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; 

 

3.6. Ценово предложение, съдържащо предложението на участника относно цената 

за изпълнение на поръчката.  

В своето Ценово предложение всеки участник следва да предложи цена, която 

включва всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания 

вид и обхват в техническата спецификация.  

Забележка: Цените следва да бъдат представени в лева без ДДС и с ДДС. 

Отговорност за евентуално допуснати грешки или пропуски в изчисленията на 

предложените цени носи единствено участникът. При разлика в посочените цени, 

изписани с цифри и думи, възложителят ще приема за верни написаните с думи. 

 

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

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



5. Възложителят не приема оферти, които са представени след изтичане на крайния 

срок за получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост. 

Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър на възложителя, когато е 

приложимо. 

6. До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник може да промени, 

допълни или да оттегли офертата си.  

7. Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на оферти пред 

мястото, определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се включват в 

списък, който се подписва от представител на възложителя и от присъстващите лица. 

Оферите на лицата се завеждат в регистъра на Възложителя. В тази хипотеза оферти от 

лица, които не са включени в списъка не се приемат. 

8. Срокът за подаване на оферти може да се удължи при условията и реда на чл. 100 от 

ЗОП. 

9. Във връзка с провеждането на реда за събиране на оферти и подготовката и подаване 

на офертите, за необходими действия и обстоятелства, които не са разгледани в 

документацията за участие и обявата, се прилагат ЗОП и ППЗОП. 

 

РАЗДЕЛ. IV. КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ И МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА 

КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА  
 

Обществената поръчка се възлага въз основа на  „икономически най-изгодна 

оферта“ – чл. 70, ал. 1 от ЗОП. Икономически най-изгодната оферта се определя въз 

основа на критерии за възлагане „оптимално съотношение качество/цена – чл. 70, ал. 

2, т. 3 от ЗОП. 

Ценови критерий – П1    Тежест:  50 точки 

Срок за изпълнение – П2                                   Тежест:  50 точки 

 

Класирането на офертите се извършва съгласно комплексната оценка (КО) на 

всяка от тях, получена по следната формула: 

КО = П1+П2,      
Където: 

КО е комплексна оценка; 

 

П1= Цmin/Цсъотв.* 50, 

Където: 

Цmin–най-ниската предложена цена 

Цсъотв.–предложената цена на съответния участник 

 

П2= Сmin/Ссъотв.* 50 

Където: 

Сmin–най-краткия предложен срок 

Ссъотв.– срока предложен от съответния участник 

 

V. РЕД ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ  

 

1. Разглеждане на офертите: 
Възложителят със заповед определя нечетен брой лица, които да разгледат и 

оценят получените оферти. За лицата се прилагат изискванията по чл.51, ал.8-13 от 

ППЗОП.   



Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и обявява ценовите 

предложения. При извършване на тези действия могат да присъстват представители на 

участниците.  

Комисията съставя протокол за разглеждането и оценката на офертите и за 

класирането на участниците. Протоколът се представя на Възложителя за 

утвърждаване, след което в един и същ ден се изпраща на участниците и се публикува в 

профила на купувача.  

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: 

 по-ниска предложена цена; 

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

ред съобразно тяхната тежест; 

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

сравнени в низходящ ред, съобразно тяхната тежест. 

 

2. Отстраняване от участие в процедурата: 

Освен на основанията по чл. 54 от ЗОП възложителят отстранява от участие:  

1. участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не 

изпълни друго условие, посочено в обявата за събиране на оферти или в 

документацията към обявата; 

 

2. участник, който е представил оферта, която не отговаря на: 

а) предварително обявените условия на поръчката; 

б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и 

трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на 

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

приложение № 10 на ЗОП; 

 

3. Участник, който не е представил в срок обосновка по чл.72, ал.1 или чиято 

оферта не е приета съгласно чл.72, ал.3-5 ЗОП; 

4. участници, които са свързани лица.  

5. Участник, чието предложение не отговаря на изискванията на възложителя, 

документацията на обществената поръчка, действащото законодателство, техническите 

изисквания и стандарти, ще да бъда предложен за отстраняване.  

3. Прекратяване възлагането на обществената поръчка: 

Възложителят може да прекрати възлагането на поръчката до сключване на 

договора за възлагане на обществената поръчка, като публикува съобщение на профила 

на купувача, в което посочва и мотивите за прекратяването.  

 

4. Определяне на изпълнител на обществената поръчка  

Възложителят определя за изпълнител на поръчката участник, за когото са 

изпълнени следните условия: 

1. не са налице основанията за отстраняване от участие, освен в случаите по чл. 

54, ал. 3 от ЗОП, и отговаря на критериите за подбор; 

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

предварително обявените от възложителя условия и избрания критерий за възлагане. 

 

Възложителят сключва договор за обществена поръчка с определения 

изпълнител в 30-дневен срок от датата за определяне на изпълнител. 



Възложителят може да сключи договор за обществена поръчка със следващия 

класиран участник, когато избраният за изпълнител участник откаже да сключи 

договор или не се яви за сключването му в определения от възложителя срок, без да 

посочи обективни причини.  

В случаите по чл.116, ал.1, т.6 изменениe на договор е допустимо, при условие 

че след изменението общата стойност на договора не надхвърля праговите стойности 

по чл.20, ал. 3 ЗОП. 



 


