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РАЗДЕЛ I. ОПИСАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ.  
 
 

I. Описание на обществената поръчка 

1. Предмет на обществената поръчка. 

Предметът на обществената поръчка е „Проектиране и авторски надзор за 

обект: „Основен ремонт, обзавеждане и оборудване на детска градина „Буратино“, 

гр. Суворово“ 

Дейностите по предмета на обществената поръчка за възлагане са: 

Дейност 1: Изготвяне на технически проект съгласно условията описани в 

настоящата документация; 

Дейност 2: Упражняване на авторски надзор по време на строителството. 

Подробно описание на дейностите е представено в Техническата спецификация. 

2. Обект на обществената поръчка – услуга по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от 

Закона за обществените поръчки (ЗОП). 

3. Вид на обществената поръчка – по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 и чл. 186 от 

ЗОП. 

4. Цел на обществената поръчка – избор на изпълнител за изработване на 

технически проект и упражняване на авторски надзор по време на строителството, за 

кандидатстване по Подмярка 7.2. „Подкрепа за инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, 

включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на 

енергия” от „Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.” 

 

II. Условия за участие в обществена поръчка чрез събиране на 

оферти с обява 

1. Участник в събирането на оферти с обява може да бъде 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. 

 

2. За участие в събирането на оферти с обява участникът подготвя и представя 

оферта, която трябва да съответства напълно на условията, съдържащи се в обявата, 

кратката информация и в документацията за обществената поръчка. 



3. Участниците – юридически лица в събирането на оферти с обява се 

представляват от законните си представители или от лица, специално упълномощени за 

участие в обществената поръчка, което се доказва с изрично пълномощно. 

 

4. Участниците – обединения следва да определят партньор, който да 

представлява обединението за целите на обществената поръчка и да уговорят 

солидарна отговорност, когато такава не е предвидена съгласно приложимото 

законодателство. 

 

5. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, следва да 

представи копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на 

обединението, както и следната информация:  

- правата и задълженията на участниците в обединението;  

- разпределението на отговорността между членовете на обединението;  

- дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. 

 

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

на друг участник, не може да подава самостоятелно оферта. 

 

7. Във възлагането на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява едно 

физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. 

 

8. Свързани лица по смисъла на § 2, т. 45 от Закона за обществените поръчки 

(ЗОП) не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща обществена поръчка. 

 

9. Участниците посочват в 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 обществената поръчка чрез събиране на оферти с обява. 

 

10. Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от 

правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и 

финансовото състояние, техническите способности и професионалната компетентност. 



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

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

третите лица задължения. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за 

подбор, за доказването на които участника се позовава на техния капацитет и за тях да 

не са налице основанията за отстраняване от участие в обществена поръчка чрез 

събиране на оферти с обява. 

 

РАЗДЕЛ ІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 

 

 Лично състояние на участниците 

1. Възложителят отстранява от участие в обществена поръчка чрез събиране на 

оферти с обява, когато: 

 

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

по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, 

чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс; 

 

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 участника, или 

аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно 

законодателството на държавата, в която участникът е установен, освен ако е допуснато 

разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, 

който не е влязъл в сила.  

Посоченото изискване не се прилага, когато: 

 се налага да се защитят особено важни държавни или обществени интереси; 

 размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни 

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

приключена финансова година. 

 
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, 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. 

 

1.6. Е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен. 

 

2. Основанията по т. 1.1., 1.2 и 1.6 се отнасят за лицата, които представляват 

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

правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи. 

 

   3. Основанията за отстраняване се прилагат съобразно чл. 57 от ЗОП. 

  

4. Доказването липсата на основанията за отстраняване се извършва по реда на чл. 

58 от ЗОП. 

 

5. Документите, чрез които се доказва липсата на основания за отстраняване на 

участника (представят се преди подписване на Договора), са: 

   свидетелство за съдимост; 

   удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по 

седалището на Възложителя и на участника; 

При подписване на договор се представя и Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закон за 

мерките срещу изпирането на пари, Приложение № 5. 

 

6. Освен на основанията, посочени по-горе, Възложителят отстранява от 

участие: 

а) участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не 

изпълни друго условие, посочено в обявата за обществена поръчка или в 

документацията; 

б) участник, който е представил оферта, която не отговаря на: 

 предварително обявените условия на поръчката; 

 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 към чл. 115 от ЗОП; 



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

или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5 от ЗОП; 

г) участници, които са свързани лица. 

 

Уточнение: Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и т. 

7 от ЗОП има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които 

гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за 

отстраняване. За тази цел участникът може да докаже, че:  

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

начислените лихви и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени; 

- е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички 

вреди, настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение; 

- е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е 

съдействал на компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, 

технически, организационни и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови 

престъпления или нарушения. 

Възложителят преценява предприетите от участника мерки, като отчита 

тежестта и конкретните обстоятелства, свързани с престъплението или 

нарушението. 

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

гарантира неговата надеждност, възложителят не го отстранява от обществената 

поръчка. 

Участниците са длъжни да уведомят писмено Възложителя в 3-дневен срок от 

настъпване на обстоятелство по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и т. 7 чл. 101, ал. 11 ЗОП. 

 
Критерии за подбор 
 

1. Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност.  

 

Минимално изискване Документ, с който се доказва 

Минимални изисквания за правоспособност за упражняване на професионална 

дейност: 

Участниците в проектирането да са 

включени в регистъра на КИИП за лицата 

с пълна проектантска правоспособност 

Участникът попълва поле 1) на раздел А: 

„Годност“, Част IV: „Критерии за 

подбор“ от Единен европейски 



(ППП). 

 

В случай на обединение изискването се 

отнася до участника/участниците, които 

ще извършват дейностите предмет на 

поръчката. 

документи за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) Приложение № 1. 

 

Преди сключване на договор за 

обществена поръчка, възложителят 

изисква от участника, определен за 

изпълнител, за участниците в 

проектирането валидни Удостоверения за 

ППП. 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. 

 

2. Минимални изисквания към икономическото и финансовото състояние: 

 

Минимално изискване Документ, с който се доказва 

Минимални изисквания към икономическото и финансовото състояние 

Участникът трябва да има застраховка 

„Професионална отговорност“ на 

участниците в проектирането по чл. 171 

от ЗУТ, покриваща минималната 

застрахователна сума за проектант за 

съответната категория строеж –  

минимум III-та категория, съгласно 

НАРЕДБА за условията и реда за 

задължително застраховане в 

проектирането и строителството, или 

Участникът попълва  поле 5) на раздел Б: 

Икономическо и финансово състояние,  

Част IV: „Критерии за подбор“ от 

ЕЕДОП. 

 

Преди сключване на договор за 

обществена поръчка, възложителят 

изисква от участника, определен за 

изпълнител, да представи документи по 

чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП – доказателства 



съответен валиден аналогичен документ. за наличие на застраховка 

„Професионална отговорност“. Когато по 

основателна причина участникът не е в 

състояние да представи поисканите от 

възложителя документи, той може да 

докаже своето икономическо и 

финансово състояние с помощта на всеки 

друг документ, който възложителят 

приеме за подходящ. 

 
3. Минимални изисквания към техническите и професионални способности: 

 
Минимално изискване Документ, с който се доказва 

 

Участниците трябва да имат опит в 

изпълнение на минимум 1 (една) дейност, 

идентична или сходна с предмета на 

настоящата обществена поръчка, 

изпълнена през последните 3 /три/ 

години, считано от датата на подаване на 

офертата. 

 

За дейност „сходна“ с предмета на 

поръчката следва да се разбира - 

изработване на технически и/или работни 

проекти свързани с изграждане и/или 

основен ремонт и/или реконструкция на 

сгради с включена вертикална 

планировка към тях и упражняване на 

авторски надзор по време на 

строителството. 

Участникът попълва поле 1б) от раздел  

В: Технически и професионални 

способности в Част IV: „Критерии за 

подбор“ от ЕЕДОП 

 

Преди сключване на договор за 

обществена поръчка, възложителят 

изисква от участника, определен за 

изпълнител Списък на услугите, 

идентични или сходни с предмета на 

обществената поръчката, който съдържа 

стойностите, датите и получателите, 

заедно с доказателства за извършената 

услуга. 

 
В случай, че при изпълнение на поръчката участникът ще ползва 

подизпълнители, посочените критерии за подбор се прилагат за подизпълнителите, 

съобразно вида и дела от поръчката, който те ще изпълняват. За подизпълнителите не 

трябва да са налице основания за отстраняване от участие в обществената поръчка чрез 



събиране на оферти с обява. В случай, че участниците ползват подизпълнители в 

офертата следва да се представи доказателство за поетите от подизпълнителите 

задължения. 

 

В случай, че при изпълнение на поръчката участникът ще ползва капацитета на 

трети лица, последните трябва да отговарят на критериите за подбор, за доказването на 

които участникът се позовава на техния капацитет. За третите лица не трябва да са 

налице основания за отстраняване от участие в обществената поръчка чрез събиране на 

оферти с обява. В случай, че участникът ще ползва капацитета на трети лица, той 

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

офертата документи за поетите от третите лица задължения. 

 

Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от 

правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и 

финансовото състояние, техническите способности и професионалната компетентност, 

при условията на чл. 65, ал. 1-5 и ал. 7 от ЗОП. 

 

Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят 

всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в 

ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на обществената 

поръчка чрез събиране на оферти с обява. 

 

Възложителят може да не приеме представено доказателство за технически и 

професионални способности, когато то произтича от лице, което има интерес, който 

може да води до облага по смисъла на чл. 2, ал. 3 от Закона за предотвратяване и 

установяване на конфликт на интереси. 

 

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 участие в обществената 

поръчка чрез събиране на оферти с обява, както и съответствието с поставените 

критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, 

ако има такива. 

 



РАЗДЕЛ ІІІ. ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ. ПРАВИЛА ЗА ПРЕДАВАНЕ НА 

ИНФОРМАЦИЯ 

 

1. Комуникацията и действията на Възложителя и на участниците, свързани с 

настоящата обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява са в писмен вид и на 

български език. Обменът на информация между Възложителя и заинтересованите 

лица/участници 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.  

 

2. Възложителят изпраща на участниците протоколът от работата на комисията.  

 

3. При подаване на офертата си участниците могат да посочат информация, 

която се счита за конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна. Когато 

участниците са се позовали на конфиденциалност, съответната информация не се 

разкрива от възложителя. Участниците не могат да се позовават на конфиденциалност 

по отношение на предложенията от офертите им, които подлежат на оценка. 

 
РАЗДЕЛ ІV. ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА 

 

Прогнозната стойност е 45 000.00 лв. (четиридесет и пет хиляди лева) без 

включен ДДС, разпределена както следва: 

 За изготвяне на технически инвестиционен проект – 37 500 лв. (тридесет и 

седем хиляди и петстотин лева) без включен ДДС; 

 За упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР – 7 500 

лв. (седем хиляди и петстотин лева) без включен ДДС. 

 
РАЗДЕЛ V. ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА 

ПОРЪЧКА И РАЗЯСНЕНИЯ 

 

1. От датата на публикуване на обява за събиране на оферти в „Профил на 

купувача“ и кратка информация за поръчката на портала на Агенцията за обществени 

поръчки, Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп до 



документацията за обществената поръчка на интернет страницата на „Профила на 

купувача“ на Възложителя. 

 

2. Всяко лице може да поиска писмено от Възложителя разяснения по условията 

на обществената поръчка до 3 (три) дни преди изтичане на срока за получаване на 

офертите. 

 

3. Възложителят предоставя разясненията най-късно на следващия работен ден 

като ги публикува в профила на купувача. 

 

РАЗДЕЛ VІ. ДРУГИ УКАЗАНИЯ 

 

1. Официалният език на документацията, офертите на участниците и езикът на 

комуникация е българският. 

 

2. Във връзка с провеждането на обществената поръчка чрез събиране на оферти 

с обява и подготовката на офертите от участниците за въпроси, които не са разгледани 

в настоящите указания, се прилагат ЗОП, ППЗОП, обявата за събиране на оферти, 

кратката информация и документацията за обществената поръчка.  

 
РАЗДЕЛ VІІ. ЗАЯВЯВАНЕ НА УЧАСТИЕ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТИТЕ 

 
1. Всеки участник в настоящата обществена поръчка има право да представи 

само една оферта. 

 

2. За участие в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява участникът 

подготвя и представя оферта, която трябва да съответства напълно на условията и 

образците, съдържащи се в обявата, кратката информация и в документацията за 

обществената поръчка. Неспазването на това изискване води до отстраняване на 

участника от участие. 

 

3. Не се допуска представяне на варианти на офертата. 

 

4. Офертата се изготвя на български език в един оригинал.  

 



5. До изтичане на срока за подаване на оферти, всеки участник може да 

промени, допълни или оттегли офертата си. 

 

6. Разходите, свързани с изготвянето и подаването на офертата са за сметка на 

участника. 

 

7. Офертата се подписва от лицето/лицата, с права да представлява/т участника, 

или надлежно упълномощено лице. В последния случай се представя и документ за 

упълномощаване – в оригинал.  

 

8. Офертата се подава  от участника, или от упълномощен от него представител 

- лично или чрез пощенска или куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна 

разписка, на адреса, посочен от възложителя. 

 

9. В случай, че участникът изпраща офертата чрез препоръчана пратка с обратна 

разписка, разходите са за негова сметка. В този случай той следва да изпрати офертата 

така, че да обезпечи нейното получаване на посочения от възложителя адрес в срока, 

определен за подаване на офертите, посочен в обявлението. Рискът от забава или 

загубване на офертата е за участника. 

 

10. Офертата се представя в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се 

посочват: наименованието на участника, включително участниците в обединението, 

когато е приложимо; адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и 

електронен адрес; наименованието на обществената поръчка, за която се подават 

документите. 

 
11. Офертите се подават на следния адрес: ОБЩИНА СУВОРОВО – гр. 

Суворово, пл. „Независимост” № 1, ет. 3, стая 304 до датата и часа, посочени в обявата 

за обществена поръчка.  Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на 

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

цялост.  

 

12. Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на оферти 

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

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



присъстващите лица. Офертите на лицата от списъка се завеждат в регистъра на 

получените оферти. Не се допуска приемане на оферти от лица, които не са включени в 

списъка.  

 

13. Съдържанието на опаковката включва - заявление за участие и оферта на 

участника. 

 

Забележка: Всички документи се поставят в запечатана непрозрачна опаковка. 

 

Заявлението за участие съдържа: 

 

13.1. Информация относно правно - организационната форма, под която 

осъществяват дейността си, както и списък - декларация на всички задължени лица по 

смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП Приложение № 4. 

 

13.2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 

(Приложение № 1) за участника, подписан от всички лица по чл. 40, ал. 1 от 

Правилника за прилагане на ЗОП (ППЗОП) 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 трето 

лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката.  

 
Указания за представяне на ЕЕДОП: 
 
13.2.1. В ЕЕДОП се предоставя информацията, изисквана от възложителя, и се 

посочват данни относно публичните регистри, в които се съдържат декларираните 

обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на 

държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация. 

 

13.2.2. Участник (икономически оператор), който участва самостоятелно в 

обществената поръчка и не използва капацитета на трети лица и подизпълнители, за да 

изпълни критериите за подбор, попълва и представя един ЕЕДОП, подписан от всички 

лица по чл. 40, ал. 1 от (ППЗОП). В случай на различие в декларираните обстоятелства, 

свързани с личното състояние или при необходимост от защита на личните данни, се 

попълва отделен ЕЕДОП за всяко или за някое от лицата по чл. 40, ал. 1 от ППЗОП. В 

случаите, 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 (икономическия оператор). 

 

13.2.3. 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 участие в обществената поръчка. 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. 

 
13.2.4. 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 обществената поръчка. 

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“. 

 

13.2.5. Участник (икономически оператор), подизпълнителите (ако има такива), 

и третите лица (ако има такива) попълват част ІІІ „Основания за изключване“, Раздел Г 

„Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното 

законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка“ за  

обстоятелствата: 

- по чл. 54, ал. 1, т. 1 и по конкретно за осъждания за престъпления по чл. 194-

208, чл. 213а-217, чл. 219-252 и чл. 254а-260 от Наказателния кодекс; 



- наличие на свързаност по смисъла на пар. 2, т. 44 от ДР на ЗОП между 

участниците в обществената поръчка; 

- по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

свързаните с тях лица и техните действителни собственици (В зависимост от правно-

организационната форма на участниците, подизпълнителите или трети лица 

обстоятелството се декларира от едно от лицата, съгласно чл. 40, ал. 2 от ППЗОП); 

- по смисъла на чл. 6, ал. 2 от Закон за мерките срещу изпирането на пари във 

връзка с чл. 3, ал. 5 ППЗМИП.  

 

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

приложимо; 

 

13.4. При участник – обединение - документите по чл. 37, ал. 4 от ППЗОП; 

 

13.5. Офертата включва: 

 
13.5.1. Техническо предложение, съдържащо: 

- документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е 

законният представител на участника; 

- предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на възложителя (Попълва се в Приложение № 2)   

 
 Организация за изпълнение на поръчката 

 Дейности в етапа на проектиране - Участникът трябва да представи 

дейностите в етапа на проектиране, които ще извърши, разпределението на задачите в 

екипа, начина на комуникация и взаимодействието с Възложителя, организацията по 

съгласуване с компетентните инстанции, при изричното упълномощаване от 

възложителя; 

 Дейности при осъществяване на авторски надзор по време на 

строителството 

Участникът трябва да представи дейностите при осъществяване на авторски 

надзор по време на строителството, които ще извърши, разпределението на задачите в 

екипа, начина на комуникация и взаимодействието с останалите участници в 

строителния процес. 

Участник ще бъде отстранен от участие в обществената поръчка ако представи 



предложение за изпълнение на поръчката, което не отговаря на изискванията, посочени 

по-горе, на тези от техническата спецификация на Възложителя, и/или е налице някое 

от долуизброените обстоятелства: 

- Не са представени дейности в етап на проектиране, или не е представено 

разпределението на задачите в екипа, или не са представени отговорниците за всяка от 

дейностите, или не е представен начина на комуникация и взаимодействието с 

възложителя, или не са представени дейностите по съгласуване с компетентните 

инстанции, при изричното упълномощаване от възложителя; 

- Някоя от представените дейности в етапа на проектиране не е в 

съответствие с нормативната уредба или с изискванията на възложителя; 

- Не са представени дейности при осъществяване на авторски надзор по 

време на строителството, или не е представено разпределението на задачите в екипа, 

или не са представени отговорниците за всяка от дейностите, или не е представен 

начина на комуникация и взаимодействието с останалите участници в строителния 

процес; 

- Някоя от представените дейности при осъществяване на авторски надзор 

по време на строителството не е в съответствие с нормативната уредба или с 

изискванията на възложителя; 

 

 Предложение за персонал, на който е възложено изпълнението на 

поръчката, съдържащо информация за професионална компетентност – по 

Приложение № 2.1, като неразделна част от него трябва да се приложат Декларации 

(свободен текст) за ангажираност от всеки експерт; 

Предложените експерти не могат да участват в офертата на повече от един 

участник в настоящата обществена поръчка, при констатиране че едно и също лице е 

посочено в повече от една оферта,  всички участници, в чиито оферти е включено 

лицето се отстраняват от участие. 

В случай, че някой от предложените експерти не е изпълнил поне един брой 

обект от първа група, минимум трета категория по съответната част, участникът ще 

бъде отстранен от участие. 

 Срок за проектиране  

Срокът за проектиране започва да тече от датата следваща датата на получаване 

на писмено уведомление от  Изпълнителя, изпратено му от Възложителя за започване 

изпълнението на договора. 



Възложителят определя максимален срок за проектиране до 5 (пет) месеца, като 

този срок се явява максимален срок за офериране от участниците при подаване на 

оферта за участие в обществената поръчка и минимален срок 2 (два) месеца, като този 

срок се явява минимален срок за офериране от участниците при подаване на оферта за 

участие в поръчката. 

Участниците, които предложат срок за проектиране по-дълъг от поставения 

максимален срок или по-кратък от поставения минимален срок ще  бъдат отстранявани 

от по-нататъшно участие в обществената поръчка. 

  

Предложенията по показател срок за изпълнение се представят като цяло число 

или десетична дроб в месеци с точност до втория знак след десетичната запетая. При 

изчисляването от календарни дни в месеци следва де се вземе като константа брой дни в 

месеца 30.  

 

 Срок за осъществяване на авторският надзор  

Срокът за осъществяване на авторски надзор започва да тече от датата на 

подписване на Акт образец № 2 и 2а за откриване на строителна площадка и 

определяне на строителна линия и ниво за обекта до подписване на разрешение за 

ползване, издадено от органите на Дирекцията за национален строителен контрол. 

- декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор 

(декларира се в Приложение № 2); 

-  декларация за срока на валидност на офертата (декларира се в Приложение 

№ 2). 

- 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, които са в сила в страната и са приложими към строителството 

и предоставяните услуги. (декларира се в Приложение № 2). При обединение, което не 

е юридическо лице декларацията се представя само за участниците в обединението, 

които ще изпълняват дейности, свързани с предоставяните услуги. Органите, от които 

участниците могат да получат необходимата информация са НАП, Министерство на 

околната среда и водите, Агенция по заетостта и Изпълнителна агенция „Главна 

инспекция по труда“ (http://nap.bg, http://www3.moew.government.bg, 

www.mlsp.government.bg, http://www.gli.government.bg, http://www.az.government.bg/). 

  

Всеки документ, приложен към техническото предложението трябва да 



бъде подписан и подпечатан, като се посочи и името и фамилията на лицето, 

което го е подписало.  

Техническото предложение се представя на хартиен и на електронен носител в 

MS Word формат.  Електронният носител следва да е надписан или да е обозначен с 

името на участника. 

Ако е приложимо се прилага декларация (свободен текст) с посочена 

информация, която участникът счита за конфиденциална във връзка с наличието на 

търговска тайна. 

Участник, който не представи Техническо предложение или то не отговаря на 

изискванията на Възложителя, ще бъде отстранен от участие в обществената поръчка. 

 

13.5.2. Ценово предложение – попълва се Приложение № 3 

 

Предложената цена в Приложение № 3 следва да бъде в български лева с 

посочен ДДС. 


