
стр. 1 от 25 

 

УТВЪРДИЛ: 

КМЕТ НА СО-РАЙОН „КРАСНО СЕЛО“ 

РОСИНА СТАНИСЛАВОВА 

ДОКУМЕНТАЦИЯ 

ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: 

Избор на координатор на балансираща група с пълно администриране на 

информационния поток с ЕСО ЕАД и поемане на разходите за небаланси 

на обекти, собственост на Столична община - район Красно село за срок от 

12 месеца 

ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА 

ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ОТ ЗОП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОФИЯ, 

2020 г. 

  



стр. 2 от 25 

 

СЪДЪРЖАНИЕ 
І. ОПИСАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА ............................................................................. 3 

ІІ. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ: ........................................................................................................ 4 

III ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ ........................................................................................... 8 

IV. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР .................................................................................................................. 17 

V. КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА: ........................................................................ 19 

VI. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА И ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТАТА. КОМУНИКАЦИЯ 

МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И УЧАСТНИЦИТЕ ................................................................................ 20 

VII. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА .................................................................................................. 21 

VIII. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА ....................... 22 

IX. ДРУГИ УСЛОВИЯ ............................................................................................................................. 24 

 

  



стр. 3 от 25 

 

І. ОПИСАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

Настоящата обществена поръчка се провежда по реда на глава Двадесет и шеста, чл. 

186 и сл., във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчк. 

1. Обект на обществената поръчка: доставка на електрическа енергия ниско напре-

жение, осъществявана чрез покупка съгласно чл. 3, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените 

поръчки (ЗОП). 

2. Предмет на обществената поръчката: избор на координатор на балансираща 

група с пълно администриране на информационния поток с Електроенергийния системен 

оператор ЕАД (ЕСО) и поемане на разходите за небаланси на обекти, собственост на 

Столична община - район Красно село, включени в Техническата спецификация (Приложен 

файл), за срок от 12 месеца. 

Посочените обекти са на територията на електроразпределителния оператор „ЧЕЗ 

Разпределение България“ АД и са непреки членове, т. е. не са регистрирани на пазара по сво-

бодно договорени цени за доставка на електрическа енергия ниско напрежение. 

3. Обособени позиции: 

3.1. Предметът на обществената поръчка се отнася за вид доставка на територията на 

СО - район „Красно село”. 

3.2. Не се предвижда отделянето на различните обекти, включени в предмета на по-

ръчката, в самостоятелно обособени позиции. 

3.3. Възлагането на поръчката на различни изпълнители създава организационни и 

технически затруднения за Възложителя при изпълнението на поръчката. 

4. Място за изпълнение на поръчката: обекти на СО - район „Красно село”, посоче-

ни в Техническата спецификация (Приложен файл), които са на територията, обслужвана от 

електроразпределителния оператор „ЧЕЗ Разпределение България“ АД. 

5. Срок за изпълнение на поръчката: 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на 

влизането в сила на договора за възлагане на настоящата обществена поръчка, т. е. от 00:00 

часа на датата на потвърждение от Електроенергийния системен оператор ЕАД на първия ре-

гистриран график за доставка на електрическа енергия за обектите в предмета на поръчката. 

6. Прогнозна стойност за изпълнение на доставката, предмет на настоящата поръчка, 

определена въз основа на потреблението на електрическа енергия ниско напрежение и на 

база заплатените разходи за доставка на електроенергия по регулирани цени за период от 12 

месеца, считано от м. октомври 2019 г. до м. октомври 2020 г., е в размер до 70 000 

(седемдесет хиляди) лева без ДДС. 

Съгласно чл. 21 ал. 1 от ЗОП общата прогнозната стойност на обществената 

поръчка, възлизаща до 70 000 (седемдесет хиляди) лева без ДДС, включва, освен цената на 

доставката на нетна активна електрическа енергия за 12 месеца и нормативно определените 

такси и дължимия акциз, също и цените за ползване на всички мрежови услуги, включително 

за стандартизиран товаров профил/и на обектите, посочени в предмета на поръчката. 

Стойността на договора може да бъде по-ниска от посочената в прогнозната стой-

ност и ще бъде допълнително определена според реалното потребление на Възложителя за 

периода на договора. 

6.1. Опция за допълнителни доставки 

Под „опция за допълнителни доставки” следва да се разбира едностранното право 

на Възложителя (но не и задължение) да реализира допълнителни количества доставки на 

електрическа енергия в срока на действие на договора за настоящата обществена поръчка, 

при необходимост от допълнителни количества и/или за откриване на нови партиди на името 

на Възложителя. 
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В обществената поръчка е предвидена „опция за допълнителни доставки” на елек-

трическа енергия, в размер до 3000 (три хиляди лева) към прогнозната стойност на по-

ръчката без ДДС, при необходимост от доставки на допълнителни количества електрическа 

енергия и/или за откриване на нови партиди на името на Възложителя, в срока на действие 

на договора. 

6.2. Наличие и условие за упражняване на опцията: 

Условията за упражняване на „опцията за допълнителни доставки” са посочени в про-

екта на договор за възлагане на обществената поръчка (Приложен файл), който е неразделна 

част от настоящата документация. 

Възложителят може да реализира правото си да упражни опцията в срока на действие 

на договора за възлагане на обществената поръчка. 

Упражняването на опцията се извършва по реда на чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП - чрез 

подписване на допълнително споразумение (анекс) към договора за възлагане на обществена 

поръчка. 

Дължимата цена за 1 МWh доставена електрическа енергия по опцията е равна на 

цената, предложена за 1 МWh доставена електрическа енергия от Изпълнителя в ценовото му 

предложение. 
7. Прогнозно количество  

Прогнозното количество на необходимата електрическа енергия за една година е около 

85 000 КWh.  

Количеството за доставка на електрическа енергия ниско напрежение е прогнозно и 

не обвързва Възложителя да го потреби. 

Прогнозното количество електроенергия на ниско напрежение е ориентировъчно и 

служи само за информация за целите на настоящата поръчка. 

За срока на договора Възложителят си запазва правото за промяна в прогнозното 

количество в посока увеличаване  или намаляване според възникнали необходимости. 

При планирането и договарянето на конкретни количества нетна активна електричес-

ка енергия се прилагат ПТЕЕ. 

Прогнозното потребление на електроенергия за срока на договора от 12 (дванадесет) 

месеца не ангажира Възложителя да го потреби. 

Доставчикът се задължава да достави нужното количество електроенергия за дено-

нощие, за седмица, за месец и за целия период на договора. 

7. Финансиране: с бюджетни средства на СО-район Красно село. 

8. Срок на валидност на офертите: 60 календарни дни, считано от датата, посочена 

за краен срок за получаване на оферти. 

ІІ. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ: 

Процедурата е за възлагане на обществена поръчка за доставка на електрическа енер-

гия по свободно договорени цени съгласно чл. 100, чл. 101, чл. 102 и чл. 103 от ЗЕ и ПТЕЕ, 

за захранване на обекти на СО-Красно село, мрежа ниско напрежение, които са посочени в 

Техническата спецификация на Възложителя. 

Изпълнителят трябва да извършва доставка за период от 12 (дванадесет) месеца на 

нетна активна електрическа енергия и следва да е координатор на балансираща група ниско 

напрежение за обектите и съответните измервателни точки за нуждите на имотите, посочени 

в настоящата техническа спецификация. 

В случай, че в периода на договора възникне необходимост от присъединяване на до-

пълнителен обект, Възложителя ще упражни правото си „опция за допълнителни доставки“ 

за реализиране допълнителни количества доставки на електрическа енергия, за нуждите на 

новооткрити партиди на името на Възложителя. 
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Забележка: Горепосочените обекти са на територията на „ЧЕЗ Разпределение Бълга-

рия“ АД и не са регистрирани на пазара по свободно договорени цени за доставка на елект-

рическа енергия ниско напрежение, като непреки членове. 

Техническата спецификация е неразделна част от документацията (Приложен файл). 

5.2. Мерки за доказване на надеждност 

Участник, за когото са налице основания за отстраняване по т. 5.1. има право да пред-

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

наличието на съответното основание за отстраняване. За тази цел участникът може да дока-

же, че: 

5.2.1. е погасил задълженията си по т.5.1.1.3, включително начислените лихви и/или 

глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени; 

5.2.2. е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди, 

настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение; 

5.2.3. 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. 

5.2.4. е платил изцяло дължимото вземане по чл. 128, или . 

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 него-

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

Мотивите за приемане или отхвърляне на предприетите мерки и представените дока-

зателства се посочват в решението за класиране или прекратяване на процедурата, в зависи-

мост от етапа, на който се намира процедурата. 

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 предви-

дената възможност за представяне на мерки за доказване на надеждност за времето, опреде-

лено с присъдата или акта. 

5.3. Срок за прилагане на основанията за отстраняване и доказване на липсата им. 

5.3.1. Срок за прилагане на основанията за отстраняване - Съгласно чл. 57, ал.3 от 

ЗОП. 

5.3.2. Доказване липсата на основания за отстраняване - Съгласно чл. 58 от ЗОП. 

5.4. Други основания за отстраняване от участие 

Освен на основанията по т.5.1 възложителят отстранява от процедурата: 

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

друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в документацията; 

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

а) предварително обявените условия за изпълнение на поръчката; 

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

вото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното еко-

логично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 от ЗОП; 

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

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

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

разпоредби на Закона за обществените поръчки, във връзка с § 1, т. 13 и 14 от допълнителни-

те разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, с другите участници в 

обществената поръчка. 

5.4.5. участник, подал заявление за участие или оферта, които не отговарят на услови-

ята за представяне, включително за форма, начин, срок и валидност;. 
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5.4.6. Участник, който няма право да участва в обществени поръчки на основание чл. 

3, т. 8 във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните 

от тях лица и техните действителни собственици, освен когато не са налице условията по чл. 

4 от същия закона. 

5.4.7. Участник, за когото са налице обстоятелства по чл. 69 от Закона за противо-

действие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. 

5.4.8. Когато не може да бъде извършено идентифицирането на физическо лице, което 

е действителен собственик на клиент – юридическо лице или друго правно образувание, съг-

ласно чл. 37, ал. 1 от ППЗМИП. 

Избраният за изпълнител представя: 

- Декларация по чл. 42, ал. 2, т. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари съг-

ласно чл. 37, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за мерките срещу изпирането на 

пари. 

- Декларации по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари. Ко-

гато участникът, определен за изпълнител, е юридическо лице, декларацията се подписва от 

лицата, които го представляват. 

- Декларация по чл. 66, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари съгласно 

чл. 37, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за мерките срещу изпирането на пари. 

5.4.9. Участник, чието Ценово предложение надвишава определената от възложителя 

максимална прогнозна стойност на поръчката. 

5.4.10. Участник, който след покана от възложителя и в определения в нея срок не 

потвърди или не е удължил срока на валидност на офертата си. 

5.4.11. Участник, чието Техническо предложение за изпълнение на поръчката не отго-

варя на изискванията, посочени в настоящата документация. 

5.4.12. Участник, който предложи срокове за изпълнение на поръчката извън опреде-

лените от възложителя срокове. 

5.4.13 . Участник , който е нарушил забраната по чл. 101, ал. 9 или ал. 10 ЗОП 

5.4.14. Участник, който не е представил в срок, поискани му от Възложителя, разяс-

нения и/или допълнителни доказателства за данни, посочени в офертата му. 

Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 5.4.4., т. 5.4.6, т. 

5.4.7. и т. 5.4.8 от този раздел се попълва в Част III, Раздел Г от ЕЕДОП. В случаите по чл. 3, 

т. 8 ЗИФОДРЮПДРКЛТДС наличието на изключение по чл. 4 ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, се 

посочва в полето относно инициирани мерки за реабилитиране, като се вписва конкретната 

хипотеза. 

5.5. Други основания за отстраняване, произтичащи от националното законодателст-

во. 

а) Участници, които са свързани лица по смисъла на § 2, т. 45 от Допълнителните раз-

поредби на ЗОП във връзка с § 1, т. 13 и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за пуб-

личното предлагане на ценни книжа не могат да бъдат самостоятелни Участници в една и 

съща процедура, съгласно чл. 101, ал. 11 от ЗОП и същите ще бъдат отстранени на основание 

чл. 107, т. 4 от ЗОП; 

б) На дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и 

на контролираните от тях лица се забранява пряко и/или косвено да участват в процедури по 

обществени поръчки по Закона за обществените поръчки и нормативните актове по прилага-

нето му, независимо от характера и стойността на обществената поръчка, включително и 

чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрис-

дикция с преференциален данъчен режим; 

Забраната по предходното изречение не е приложима за изключенията, регламентира-

ни в чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистри-
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рани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните 

действителни собственици. Санкциите при прилагане на изключение от забраната въз основа 

на неверни данни са регламентирани в чл. 5, ал. 1, т. 3 на същия закон; 

в) Съгласно чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на неза-

конно придобитото имущество, лице, заемало висша публична длъжност, което в последната 

една година от изпълнението на правомощията или задълженията си по служба е участвало в 

провеждането на процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с предоста-

вяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Ев-

ропейския съюз на българската държава, няма право в продължение на една година от осво-

бождаването си от длъжност да участва или да представлява физическо или юридическо ли-

це в такива процедури пред институцията, в която е заемало длъжността, или пред контроли-

рано от нея юридическо лице; 

Забраната по предходното изречение се прилага и за юридическо лице, в което лице-

то, заемало висша публична длъжност, е станало съдружник, притежава дялове или е упра-

вител или член на орган на управление или контрол след освобождаването му от длъжност. 

Информация относно липсата или наличието на посочените обстоятелства, представ-

ляващи основания за отстраняване, произтичащи от националното законодателство се по-

пълва в Част ІІІ, Раздел „Г: Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени 

в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка“ 

от еЕЕДОП. 

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

ване на обстоятелство по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 4 и т. 5 от ЗОП или от узнаване на 

обстоятелството, че Участникът е свързано лице с друг Участник в същата процедура. 

5.6. В заявлението за участие участникът декларира липсата на основанията за отст-

раняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на единен европейски до-

кумент за обществени поръчки (ЕЕДОП). В него се предоставя съответната информация, 

изисквана от възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се съдържат дек-

ларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на 

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

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, който съдържа горепосочената информация. 

Единният европейски документ за обществени поръчки се предоставя в електронен 

вид по образец, утвърден с акт на Европейската комисия 

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 възлага-

не на поръчката. 

Когато 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. 

Преди сключването на договор по обществената поръчка възложителят изисква от 

участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи 

липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставени-

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

ако има такива. 

Възложителят няма право да изисква документи, които: 

- вече са му били предоставени и са актуални. В този случай преди сключване на до-

говора определеният изпълнител представя писмена декларация /свободен текст/, че предос-

тавените документи са актуални; 
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- до които има достъп по служебен път или чрез публичен регистър; 

- които могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до националните бази 

данни на държавите членки. 

III ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 

1. Общи изисквания 

1.1. Участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка може да бъде всяко 

българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и 

всяко друго образувание, което има право да изпълнява доставките, предмет на настоящата 

поръчка, съгласно законодателството на държавата, в която то е установено. 

Участник не може да бъде отстранен от процедурата за възлагане на обществена по-

ръчка на основание на неговия статут или на правната му форма, когато той или участниците 

в обединението имат право да предоставят доставките, предмет на поръчката, в държавата 

членка, в която са установени. Възложителят не поставя изискване за създаване на юридичес-

ко лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юри-

дически лица. 

1.2. При участие на обединение, което не е юридическо лице, партньорите в него след-

ва да определят един от тях, който да представлява обединението пред Възложителя за целите 

на обществената поръчка. Партньорите определят представляващ обединението в договора за 

създаването му. Участниците в обединението носят солидарна отговорност за изпълнение на 

паричните задължения, произтичащи от договора за обществена поръчка, като същите следва 

изрично да уговорят такава солидарна отговорност. 

1.3. В случай че участникът е обединение, което не е юридическо лице, същият следва 

да представи копие от документ за създаване на обединението, както и следната информация 

във връзка c конкретната обществена поръчка: 

- правата и задълженията на участниците в обединението; 

- разпределението на отговорността между членовете на обединението; 

- дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. 

Не се допускат промени в състава на обединението след крайния срок за получаване на 

офертата. Когато в документа за създаване на обединението (договор за създаването на обе-

динение/консорциум, др.), липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените ус-

ловия по т. 1.2. и т. 1.3. и след предоставена възможност съгласно чл. 54, ал. 9 във връзка c ал. 

8 от ППЗОП не бъде отстранено несъответствието - участникът ще бъде отстранен от участие 

в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка. Участникът подлежи на отст-

раняване и в случаите, когато съставът на обединението се е променил след подаването на 

офертата. 

1.4. Всеки участник в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка има 

право да представи само една оферта. 

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

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

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

лице може да участва само в едно обединение. 

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

дура. 

1.8. Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически 

и/или юридически лица, договорът за обществена поръчка се сключва, след като Изпълните-

лят представи пред Възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и 

регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на дър-

жавата, в която обединението е установено. 
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1.9. При подаване на оферта участникът декларира липсата на основанията за отстра-

няване и съответствие c критериите за подбор чрез представяне на Единен европейски доку-

мент за обществени поръчки (ЕЕДОП). В него се предоставя съответната информация, изиск-

вана от Възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се съдържат деклари-

раните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на дър-

жавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация. Съгласно чл. 

43 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) в ЕЕДОП учас-

тникът следва да представи данни относно публичните регистри, в които се съдържа инфор-

мация за декларираните обстоятелства или за компетентния орган, който съгласно законода-

телството на съответната държава е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства 

служебно на Възложителя. 

Възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на заявленията за учас-

тие или офертите представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва ин-

формацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане 

на процедурата. 

1.10. За участието си в процедурата за възлагане на обществена поръчка участниците 

следва да посочат идентификационен номер (ЕИК/ БУЛСТАТ за българските юридически 

лица/търговци) или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателство-

то на държавата, в която участникът е установен. Участниците следва да посочат и адрес за 

кореспонденция (пощенски адрес, електронен адрес, интернет адрес, телефон и лице/а за кон-

такт). Изискуемата информация се попълва в част II „Информация за икономическия опера-

тор", Раздел А от ЕЕДОП. 

Когато участник в обществената поръчка 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. Когато 

участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствие-

то c критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се пред-

ставя отделен ЕЕДОП, който съдържа информацията по т. 1.9. 

Когато участник в обществената поръчка е обединение, което не е юридическо лице, в 

Част II „Информация за икономическия оператор", Раздел А от ЕЕДОП, подаван от всеки 

член на обединението, се попълва наименованието на обединението и се посочват останалите 

участници в него, както и ролята му в обединението. В същото поле се посочват дейностите, 

които ще изпълнява съответният член на обединението, както и дали същият е партньор, оп-

ределен да представлява обединението. 

Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, за да покрие критериите за 

подбор, посочва това в Част II, Раздел В "Информация относно използването на капацитета на 

други субекти" от ЕЕДОП на участника. 

Когато участникът възнамерява да възложи изпълнението на част от поръчката на по-

дизпълнител/и, посочва това обстоятелство в Част II, Раздел Г от ЕЕДОП на участника, къде-

то посочва и име/наименование и идентификационен номер на подизпълнителите. Ако участ-

никът възнамерява да възложи на подизпълнители изпълнението на част от поръчката и ще 

използва капацитета на подизпълнителя, се попълва част II, раздел В "Информация относно 

използването на капацитета на други субекти" от ЕЕДОП. 

Когато участникът е декларирал, че ще използва подизпълнители, посочва 

име/наименование и идентификационен номер на подизпълнителите, както и делът от поръч-

ката, който ще бъде възложен на всеки подизпълнител, и видовете работи, които той ще из-

пълнява, чрез попълване на Част IV, буква „В" от ЕЕДОП на участника. 

2. Лично състояние на участниците. Основания за отстраняване (изключване) 

2.1. В процедурата за възлагане на обществената поръчка не може да участва и Въз-

ложителят ще отстрани участник, който: 
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2.1.1. е осъден c 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 (НК) (чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП); 

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

2.1.1., в друга държава членка или трета страна (чл. 54, ал. 1, т. 2 от ЗОП); 

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

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

жавата или към общината по седалището на Възложителя и на участника, или аналогич-

ни задължения съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, 

доказани c влязъл в сила акт на компетентен орган (чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП); 

2.1.4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП (чл. 54, ал. 1, т. 4 

от ЗОП); 

2.1.5. е установено, че: 

а) е представил документ c невярно съдържание, c който се доказва декларираната 

липса на основания за отстраняване или декларираното изпълнение на критериите за 

подбор; 

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

основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор (чл. 54, ал. 1, т. 5 от 

ЗОП); 

2.1.6. е установено c влязло в сила наказателно постановление или съдебно реше-

ние, 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 c акт на компе-

тентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен 

(чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП); 

2.1.7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен (чл. 54, ал. 1,т. 

7 от ЗОП). 

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, горепо-

сочените основания се прилагат за всяко физическо или юридическо лице, включено в 

обединението. 

Основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 от ЗОП (т. 2.1.1., т. 2.1.2. и т. 2.1.7. по-

горе) се отнасят за лицата, които представляват участника и за членовете на неговите упра-

вителни и надзорни органи съгласно регистъра, в който е вписан участникът, ако има такъв, 

или документите, удостоверяващи правосубектността му. Когато в състава на тези органи 

участва юридическо лице, основанията се отнасят за физическите лица, които го представля-

ват съгласно регистъра, в който е вписано юридическото лице, ако има такъв, или докумен-

тите, удостоверяващи правосубектността му. В случаите по предходното изречение, когато 

участникът, или юридическо лице в състава на негов контролен или управителен орган се 

представлява от физическо лице по пълномощие, основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 

от ЗОП (т. 2.1.1., т. 2.1.2. и т. 2.1.7. по-горе) се отнасят и за това физическо лице. 

Съгласно чл. 40, ал. 1 от ППЗОП лицата, които представляват участника или са чле-

нове на негови управителни или надзорни 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 за-

кон; 

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

Търговския закон; 

3. при дружество c ограничена отговорност - лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския 

закон, а при еднолично дружество c ограничена отговорност - лицата по чл. 147, ал. 1 от 

Търговския закон; 
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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 c 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 коопера-

циите; 

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

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

Закона за юридическите лица c нестопанска цел; 

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

нестопанска цел; 

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

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

участника съгласно законодателството на държавата, в която са установени. 

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. 

Основанието по т. 2.1.3 не се прилага, когато размерът на неплатените дължими да-

нъци 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. 

УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ПО Т. 2.1. В ЕЕДОП 

В Част III, Раздел А „Основания, свързани c наказателни присъди" от ЕЕДОП участ-

никът следва да декларира информация относно присъди за следните престъпления: 

1. Участие в престъпна организация - по чл. 321 и 321а от НК; 

2. Корупция (подкуп) - по чл. 301 - 307 от НК; 

3. Измама - по чл. 209 - 213 от НК; 

4. Терористични престъпления или престъпления, които са свързани c терористични 

дейности - по чл. 108а без престъпленията по чл. 108а, ал. 2 от НК; 

5. Изпиране на пари или финансиране на тероризъм - по чл. 253, 253а или 2536 от 

НК и по чл. 108а, ал. 2 от НК; 

6. Детски труд и други форми на трафик на хора - по чл. 192а или 159а - 159г от 

НК. 

В Част III, Раздел В „Основания, свързани c несъстоятелност, конфликти на инте-

реси или професионално нарушение" от ЕЕДОП участникът следва да декларира информа-

ция относно присъди за: 

- престъпления по чл. 352-353е от НК (в подраздел „Нарушение на задължения в 

областта на екологичното право" от ЕЕДОП); 

- престъпление по чл. 2556 от НК (в подраздел „Нарушение на задължения в 

областта на социалното право"); 

- престъпление по чл. 172 от НК (в подраздел „Нарушение на задължения в об-

ластта на трудовото право"). 

В Част III, Раздел Г „Други основания за изключване, предвидени в националното за-

конодателство на Възложителя" („Специфични национални основания за изключване") от 

ЕЕДОП участникът следва да декларира информация относно присъди за: 

- престъпления против финансовата и данъчната системи по чл. 254а-255а или чл. 

256-260 от НК; 

- престъпления против собствеността по чл. 194-208 и 213а-217 от НК; 
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- престъпления против стопанството по чл. 219-252 от НК; 

- престъпления, аналогични на тези по т. 2.1.1. по-горе, в друга държава членка или 

трета страна (чл. 54, ал. 1, т. 2 от ЗОП). 

Участниците посочват информация за престъпления, аналогични на посочените в 

2.1.1. по-горе, при наличие на влязла в сила присъда в друга държава членка или трета стра-

на. 

При посочване на отговор „Да" в ЕЕДОП участникът представя и следната инфор-

мация: 

- дата на влизане в сила на присъдата и фактическото и правното основание за 

постановяването й; 

- срока на наложеното наказание. 

В Част III, Раздел Б „Основания, свързани c плащане на данъци или социално-

осигурителни вноски" от ЕЕДОП участникът следва да декларира информация относно пла-

щане на данъци и плащане на социално-осигурителни вноски във връзка c обстоятелст-

вото по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП. 

Информация за наличие или липса на неравнопоставеност във връзка c чл. 54, ал. 1, т. 

4 от ЗОП участникът следва да декларира в Част III, Раздел В „Основания, свързани c несъс-

тоятелност, конфликти на интереси или професионално нарушение", подраздел „Конфликт 

на интереси, свързан c участието в процедурата за възлагане на обществена поръчка" от ЕЕ-

ДОП. 

Информацията относно обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 5, б. „а" и „б" се декла-

рира от участника в Част III, Раздел В „Основания, свързани c несъстоятелност, конфликти 

на интереси или професионално нарушение", подраздел „Подаване на неверни данни, укри-

ване на информация, непредставяне на придружаващи документи и получаване на пове-

рителна информация във връзка c процедурата" от ЕЕДОП. 

Информация относно обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 6 и т. 7 от ЗОП участникът 

декларира: 

- по т. 6 в Част III, Раздел В, подраздел „Нарушение на задължения в областта на 

трудовото право" за нарушения на чл. 118, чл. 128, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на 

труда и в Част III, Раздел Г за нарушение по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и 

трудовата мобилност или нарушения на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2 и 

чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда; 

- по т. 7 в Част III, Раздел В подраздел „Конфликт на интереси, свързан c участието в 

процедурата за възлагане на обществена поръчка" от ЕЕДОП. 

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

отношение на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП, ЕЕДОП може да се подпи-

ше само от едно от тези лица, в случай че подписващият разполага c информация за досто-

верността на декларираните обстоятелства по отношение на останалите задължени лица. В 

този случай в ЕЕДОП могат да се съдържат и обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 6 и чл. 

55, ал. 1, т. 1, 3 и 4 от ЗОП, както и тези, свързани c критериите за подбор, ако лицето, което 

го подписва може самостоятелно да представлява съответния стопански субект. 

Когато е налице необходимост от защита на личните данни при различие в обстоя-

телствата, свързани c личното състояние на лицата по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП, информацията 

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

подписан от съответното лице. 

В посочените по-горе случаи, когато се подава повече от един ЕЕДОП, обстоя-

телствата, свързани c критериите за подбор, се съдържат само в ЕЕДОП, подписан от лице, 

което може самостоятелно да представлява съответния стопански субект. 

При необходимост от деклариране на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 6 от 

ЗОП, както и тези, свързани c критериите за подбор, относими към участник - обединение, 
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което не е юридическо лице, представляващият обединението подава ЕЕДОП за тези 

обстоятелства. 

Когато документи, свързани c участието в обществената поръчка, се подават от ли-

це, което представлява участника по пълномощие, в ЕЕДОП се посочва информация относно 

обхвата на представителната му власт. 

2.2. Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена 

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

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

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

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

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

сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен (чл. 55, ал. 

1,т. 1 от ЗОП); 

2.2.2. сключил е споразумение c други лица c цел нарушаване на конкуренцията, 

когато нарушението е установено c акт на компетентен орган (чл. 55, ал. 1, т. 3 от ЗОП); 

2.2.3. 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, c 

изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойност-

та или обема на договора (чл. 55, ал. 1, т. 4 от ЗОП); 

2.2.4. опитал е да: 

а) повлияе на вземането на решение от страна на Възложителя, свързано c отстра-

няването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или заблуж-

даваща информация, или 

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

дурата за възлагане на обществена поръчка (чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП). 

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, горепо-

сочените основания се прилагат за всяко физическо или юридическо лице, включено в 

обединението. Основанията по чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП (посочени в т. 2.1.2А. по-горе) се от-

насят за лицата, които представляват участника и за членовете на неговите управителни и 

надзорни органи съгласно регистъра, в който е вписан участникът, ако има такъв, или доку-

ментите, удостоверяващи правосубектността му. Когато в състава на тези органи участва 

юридическо лице, основанията се отнасят за физическите лица, които го представляват съг-

ласно регистъра, в който е вписано юридическото лице, ако има такъв, или документите, 

удостоверяващи правосубектността му. В случаите по предходното изречение, когато участ-

никът или юридическо лице в състава на негов контролен или управителен орган се предс-

тавлява от физическо лице по пълномощие, основанията по чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП (т. 

2.1.2.4. по-горе) се отнасят и за това физическо лице. Лицата, които представляват участ-

ника или са членове на негови управителни или надзорни органи, са посочени в чл. 40, ал. 

1 от ППЗОП, както и в т. 2.1.1. по-горе. 

УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ПО Т. 2.2. В ЕЕДОП 

Информация относно обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП (обявяване в несъс-

тоятелност, наличие на открито производство по несъстоятелност, сключване на извънсъ-

дебно споразумение c кредиторите по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, наличие на 

процедура по ликвидация или преустановяване на дейността, аналогична ситуация, произ-

тичаща от сходна процедура) участникът следва да декларира в Част III, Раздел В „Основа-

ния, свързани c несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално наруше-

ние", подраздели „Несъстоятелност", „Производство по несъстоятелност", „Споразумение c 

кредиторите", „Аналогична на несъстоятелност ситуация съгласно националното законода-
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телство", „Управляване на активите от ликвидатор" и „Прекратена стопанска дейност" от 

ЕЕДОП. 

В Част III, Раздел В, подраздел „Споразумения c други икономически оператори за на-

рушаване на конкуренцията" от ЕЕДОП участникът следва да декларира информация относ-

но сключено споразумение c други лица c цел нарушаване на конкуренцията (обстоятелство 

по чл. 55, ал. 1, т. 3 от ЗОП), а в подраздел „Предсрочно прекратяване на договор и налагане 

на обезщетения или други подобни санкции" - информацията относно обстоятелствата по чл. 

55, ал. 1, т. 4 от ЗОП. В случай, че участникът декларира в ЕЕДОП, че по отношение на него е 

налице обстоятелството по т. 2.1.2., същият следва да опише нарушението и да посочи номер 

и дата на акта и органа, който го е издал. 

Информация относно обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 5, б. „а" и б. „б" от ЗОП се 

декларират от участника в Част III, Раздел В, подраздел „Подаване на неверни данни, укри-

ване на информация, непредставяне на придружаващи документи и получаване на повери-

телна информация във връзка c процедурата" от ЕЕДОП. 

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

отношение на обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП, ЕЕДОП може да се подпише само 

от едно от тези лица, в случай че подписващият разполага c информация за достоверността 

на декларираните обстоятелства по отношение на останалите задължени лица. В този случай 

в ЕЕДОП могат да се съдържат и обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1, 3 и 4 от ЗОП, както и 

тези, свързани c критериите за подбор, ако лицето, което го подписва може самостоятел-

но да представлява съответния стопански субект. 

Когато е налице необходимост от защита на личните данни при различие в обстоя-

телствата, свързани c личното състояние на лицата по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП, информацията 

относно изискванията по чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП, подписан от 

съответното лице. 

В посочените по-горе случаи, когато се подава повече от един ЕЕДОП, обстоя-

телствата, свързани c критериите за подбор, се съдържат само в ЕЕДОП, подписан от лице, 

което може самостоятелно да представлява съответния стопански субект. 

При необходимост от деклариране на обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1, 3 и 4 от 

ЗОП, както и тези, свързани c критериите за подбор, относими към участник - обединение, 

което не е юридическо лице, представляващият обединението подава ЕЕДОП за тези обстоя-

телства. 

Когато документи, свързани c участието в обществената поръчка, се подават от ли-

це, което представлява участника по пълномощие, в ЕЕДОП се посочва информация относно 

обхвата на представителната му власт. 

2.3. Възложителят отстранява от процедурата участник, за когото са налице осно-

ванията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и посочените от Възложителя в т. 2.2. обстоятелства по чл. 

55, ал. 1 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата. Това правило се прилага 

и когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица и за 

член на обединението е налице някое от основанията за отстраняване. 

В случай на отстраняване по чл. 54 и чл. 55 от ЗОП Възложителят трябва да оси-

гури доказателства за наличие на основания за отстраняване. 

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

2.4.1. 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 накзанието; 

2.4.2. три години от датата на: 

а) влизането в сила на решението на Възложителя, c което участникът е отстранен за 

наличие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 5, буква "а" от ЗОП; 
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б) влизането в сила на акт на компетентен орган, c който е установено наличието на 

обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 6 и чл. 55, ал. 1, т. 3 от ЗОП, освен ако в акта е посочен 

друг срок; 

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

наличието на обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 4 от ЗОП. 

2.5. Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 (посочени в т. 2.1. по-

горе) и обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 3, т. 4 и т. 5 от ЗОП (посочени в т. 2.2.), има 

право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата 

надеждност въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. В тези случаи се 

прилага чл. 56 от ЗОП. 

Когато за участник е налице някое от основанията по чл. 54, ал.  1 ЗОП или посо-

чените от Възложителя основания по чл. 55, ал. 1 ЗОП и преди подаването на заявлението 

за участие/офертата той е предприел мерки за доказване на надеждност по чл. 56 ЗОП, тези 

мерки се описват в ЕЕДОП. Като доказателства за надеждността на участника се предс-

тавят документите съгласно чл. 45, ал. 2 от ППЗОП. 

2.6. Съгласно чл. 46, ал. 1 от ППЗОП участниците са длъжни да уведомят писмено 

Възложителя в 3-дневен срок от настъпване на обстоятелство по т. 2.1. по-горе (обстоятелст-

вата по чл. 54, ал. 1 от ЗОП) и посочените от Възложителя в т. 2.2. обстоятелства (обстоя-

телства по чл. 55, ал. 1 от ЗОП). 

2.7. Освен на основанията по чл. 54 от ЗОП и посочените от Възложителя по-горе 

основания по чл. 55 от ЗОП, Възложителят отстранява от процедурата: 

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

изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в документаци-

ята за участие; 

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

а) предварително обявените условия за изпълнение на поръчката; 

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

трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международно-

то екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 от ЗОП; 

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

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

2.7.4. участници, които са свързани лица („Свързани лица" са тези по смисъла на § 1, т. 13 и 14 

от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа); 

Съгласно чл. 101, ал. 11 от ЗОП свързани лица не могат да бъдат самостоятелни учас-

тници в настоящата процедура. 

Участникът следва да декларира дали е налице свързаност в част III, раздел Г от ЕЕ-

ДОП. 

2.7.5. участник, подал заявление за участие или оферта, които не отговарят на 

условията за представяне, включително за форма, начин, срок и валидност; 

2.7.6. лице, което е нарушило забрана по чл. 101, ал. 9 или 10 от ЗОП. 

Съгласно чл. 46, ал. 1 от ППЗОП участниците са длъжни да уведомят писмено Въз-

ложителя в 3-дневен срок от настъпване на обстоятелство по т. 2.1.7. по-горе (обстоятелст-

вото по чл. 101, ал. 11 от ЗОП). 

2.8. Други основания за отстраняване (изключване) 

2.8.1. Не могат да участват в процедурата за възлагане на настоящата обществена 

поръчка участници, за които е приложима забраната по чл.3, т.8 от Закона за икономи-

ческите и финансовите отношения c дружествата, регистрирани в юрисдикции c преферен-

циален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици 

(ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС). 

2.8.2. Не може да участва със самостоятелно заявление за участие/оферта лице, 
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което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник; 

2.8.3. В процедурата за възлагане на обществена поръчка едно физическо или  

юридическо лице може да участва само в едно обединение. 

2.8.4. Не може да участва в процедурата лице, за което е налице забраната по чл. 69 

от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото  

имущество. 

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, т. 2.8.1. и 

т. 2.8.4. се прилагат за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. 

Възложителят ще отстранява от участие в процедурата участник, за който е налице ня-

кое от горепосочените обстоятелства, а в случаите на т. 2.8.1. - и ако за лицето не са прило-

жими изключенията съгласно чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС. 

При подаване на офертата участникът следва да посочи дали са налице спрямо него 

основанията по т. 2.8. „Други основания за отстраняване (изключване)", подт. 2.8.1. и 

2.8.4. по-горе чрез попълване в Част III, Раздел „Г" „Други основания за изключване, кои-

то може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или 

Възложителя на държава членка" („Специфични национални основания за изключване") 

от ЕЕДОП. 

В случаите, когато участникът е дружество, регистрирано в юрисдикция c преферен-

циален данъчен режим, или е контролирано от такова дружество лице, в Част III, Раздел „Г" 

от ЕЕДОП участникът следва освен да декларира това обстоятелство, да предостави и след-

ната информация, доколкото същата е относима: 

- юрисдикцията c преференциален данъчен режим, в която е регистриран участникът, 

съответно контролиращото лице; 

- наименованието на контролиращото лице, което е регистрирано в юрисдикцията c 

преференциален данъчен режим; 

- кое от изключенията по чл. 4 от закона е приложимо, както и 

- данни за вписването в търговския регистър (посочване на идентификационен  

номер) на дружеството, регистрирано в юрисдикция c преференциален данъчен режим - 

участник в процедурата или на контролираното от такова дружество лице - участник в 

процедурата, когато същите не подлежат на регистрация в търговския регистър на друго  

основание съгласно чл. 6, ал. 2, изречение второ от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС. 

Съгласно чл. 5 от Закона за икономическите и финансовите отношения c дру-

жествата, регистрирани в юрисдикции c преференциален данъчен режим, контролира-

ните от тях лица и техните действителни собственици, когато въз основа на неверни данни е 

приложено изключение по чл. 4 от закона, в случаите по чл. 3, т. 8 от закона, Възложителят 

предприема следните действия: 

а) участникът се отстранява от участие в процедурата по обществена поръчка; 

б) прекратява се договорът за обществена поръчка без предизвестие, като не се  

дължи нито връщане на депозита (гаранцията), нито заплащане на извършените работи, а 

получените плащания подлежат на незабавно възстановяване ведно със законната лихва; 

в) възстановяват се всички получени суми ведно със законната лихва, ако обществе-

ната поръчка е изпълнена, като Възложителят на обществената поръчка не дължи ком-

пенсации и обезщетения. 

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

ветния документ, посочен по-горе, издаден от компетентен орган, съгласно законодателст-

вото на държавата, в която участникът е установен. 

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

тоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът предста-

вя декларация, ако такава декларация има правно значение съгласно законодателството 

на съответната държава. 
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Когато декларацията няма правно значение, участникът представя официално заяв-

ление, направено пред компетентен орган в съответната държава. 

Възложителят няма да изисква представянето на документи, до които има достъп по 

служебен път или чрез публичен регистър, или могат да бъдат осигурени чрез пряк и безпла-

тен достъп до националните бази данни на държавите членки. Възложителят няма да изиск-

ва представянето и на документи, които вече са му били предоставени и са актуални. В 

този случай преди сключване на договора определеният изпълнител следва да представи пис-

мена декларация, в която да декларира, че предоставените документи са актуални. 

C оглед прилагане на Закона за мерките срещу изпиране на пари при преценка и не-

обходимост в зависимост от конкретния случай преди сключването на договор за общест-

вена поръчка Възложителят може да поиска от участника, определен за изпълнител, да 

представи декларация/и съгласно Закона за мерките срещу изпиране на пари. 

IV. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР 

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието c крите-

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

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

необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или адми-

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

дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. 

По отношение на участниците се прилагат следните критерии за подбор: 

1. Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност: 
1.1. Участникът следва да притежава валидна лицензия, издадена от Комисия за енер-

гийно и водно регулиране (КЕВР) за дейността „търговия c електрическа енергия", на осно-

вание чл. 39, ал. 1, т. 5 от Закона за енергетиката /ЗЕ/ c права и задължения за дейността 

"координатор на стандартна балансираща група", в съответствие c чл. 39, ал. 5 от ЗЕ във връз-

ка c чл. 58 от ПТЕЕ. 

За доказване на съответствие c изискването участникът попълва Част IV: "Критерии 

за подбор", Раздел А: „Годност", от електронния Единен европейски документ за общес-

твени поръчки (еЕЕДОП), като представи информация за притежаваната лицензия, c посоч-

ване на номера, под който е вписан в публичния регистър, поддържан от КЕВР и номера 

на лицензията. 

Забележка: На етап сключване на договор, Възложителят ще направи служебна про-

верка в публичния регистър на лицензни, поддържан от КЕВР, за проверка на декларира-

ната от участника информация в еЕЕДОП. 

1.2. Участникът следва да е вписан в регистъра на „ЕСО" ЕАД като „Координатор на 

стандартна балансираща група" c посочен статус „Активен". 

За доказване на съответствие c изискването участникът попълва Част IV: "Критерии 

за подбор", Раздел А: „Годност", от електронния Единен европейски документ за общес-

твени поръчки (еЕЕДОП), като представи информация за регистрацията. 

Забележка: На етап сключване на договор, Възложителят ще направи служебна про-

верка на интернет страницата на "ЕСО" ЕАД, за проверка на декларираната от участника 

информация в еЕЕДОП. 

Изискванията по т. 1.1. и т. 1.2. се прилагат за местните и чуждестранните лица вклю-

чително, тъй като за търговия c електрическа енергия и за дейността координатор на стан-

дартна балансираща група се изисква лиценз и съответни регистрации по местното законода-

телство - чл. 58, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Правилата за търговия c електрическа енергия, във връзка c 

чл. 40, ал. 1 и ал. 7, във връзка c чл. 39, ал. 5, във вр. c ал. 1, т. 5 от Закона за енергетиката. 
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В същата точка от ЕЕДОП следва да се посочи също дали участникът е вписан в тър-

говски регистър в държавата-членка, в която е установен. (Съгласно Приложение XI към Дирек-

тива 2014/24/ЕС, за Република България регистърът е „Търговски регистър"). 

Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посо-

чете: уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа. 

2. Икономическо и финансово състояние 
Възложителят не поставя изисквания по отношение на критерия за подбор: „Иконо-

мическо и финансово състояние". 

3. Технически и професионални способности 
3.1. Участникът да е изпълнил дейности c предмет, идентични или сходни c този на 

поръчката за последните три години от датата на подаване на офертата, (чл. 63, ал. 1, т. 1 от 

ЗОП). 

Минимално изискване: 

През последните три години, считано от датата на подаване на офертата, участ-

никът да е изпълнил най-малко една дейност c предмет, идентичен или сходен c тези на нас-

тоящата обществена поръчката. 

* Под „изпълнени дейности" се разбират такива, които независимо от датата на 

сключването им, са приключили в посочения по-горе период. 

* Под „дейност c предмет, идентичен или сходен c този на настоящата обществена 

поръчката" следва да се разбират „доставка на нетна активна електрическа енергия" 

или"доставка на нетна електрическа енергия и осъществяване на задължения като коорди-

натор на балансираща група". 

Възложителят не поставя изисквания за обем. 

Съответствието си c поставения критерий за подбор, участниците декларират както 

следва: 

При подаване на оферта участниците декларират съответствието c минималното 

изискване, чрез посочване на извършените доставки, включително количеството на доста-

вената електроенергия, стойностите без ДДС, дата (начална и крайна дата) и получателите. 

Данните се представят чрез попълване на информацията в Част IV: „Критерии за под-

бор", Раздел: „Технически и професионални способности" от ЕЕДОП. 

В случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, документът за доказване на съответ-

ствието c поставения критерий за подбор е Списък на доставките, които са идентични или 

сходни c предмета на обществената поръчка, c посочване на стойностите, датите и получате-

лите, заедно c доказателство за извършената доставка (чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП). 

При сключване на договора на основание чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, участникът из-

бран за изпълнител следва да представи Списък на доставките, които са идентични или 

сходни c предмета на обществената поръчка, c посочване на стойностите, датите и получа-

телите, заедно c доказателство за извършената доставка и/или списък c посочване на пуб-

личните регистри, в които е публикувана информация за изпълнените дейности. 

3.2. Участникът да прилага системи за управление на качеството (чл. 63, ал. 1, т. 10 от 

ЗОП). 

Минимално изискване: 

Участникът следва да прилага система за управление на качеството спрямо изиск-

ванията на стандарта EN ISO-9001:2008 или еквивалент, или БДС EN ISO 9001:2015 или ек-

вивалент, c обхват, приложим към предмета на поръчката. 

Съответствието си c поставените критерии за подбор, участниците деклари-

рат както следва: 

При подаване на оферта участниците декларират съответствието c минималното 

изискване, чрез посочване на стандарта, съгласно който прилагат внедрена и сертифи-

цирана система за управление на качеството, c обхват приложим към предмета на поръчката. 
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Данните се представят чрез попълване на информацията в Част IV: „Критерии за под-

бор", Раздел: „Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление" 

от ЕЕДОП. 

Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посо-

чете: уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа. 

В случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, документ за доказване на съответствието c 

поставения критерий за подбор: 

Заверено „вярно c оригинала" копие на валиден сертификат за съответствие на систе-

мата за управление на качеството на участника със стандарта EN ISO-9001:2008 или еквива-

лент, или БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалент, в чиито обхват е включена доставката - 

предмет на поръчката. 

Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по 

съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за 

акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многост-

ранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, 

за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 

от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. 

Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в 

други държави членки. В тези случаи участникът трябва да е в състояние да докаже, че пред-

лаганите мерки са еквивалентни на изискваните. 

Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на 

качеството или за опазване на околната среда, когато кандидат или участник не е имал дос-

тъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове 

по независещи от него причини. 

Съответствието, с посочените от Възложителя критерии за подбор се удостоверява от 

участника в ЕЕДОП. 

Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всич-

ки 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 c поста-

вените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите 

лица, ако има такива. 

При различие между информацията, посочена в обявлението и в документацията за 

участие в процедурата, за вярна се смята информацията, публикувана в обявлението. 

По въпроси, свързани c провеждането на процедурата и подготовката на офертите на 

участниците, които не са разгледани в документацията, се прилагат разпоредбите на Закона 

за обществените поръчки и Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки. 

V. КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА: 

Обществената поръчка ще се възложи въз основа на икономически най-изгодната 

оферта. Икономически най-изгодната оферта ще се определя въз основа на критерия за въз-

лагане: „най-ниска цена“, съгласно чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП, изразяваща се в най-ниска 

предложена цена за 1 МWh нетна активна електрическа енергия за ниско напрежение. 

Предложената цена за 1 (един) МВтч доставена нетна активна електрическа енергия е 

средна за всички тарифни зони (върхова, дневна и нощна), в български лева, с точност до 

втория знак след десетичната запетая. 

1. Цената за 1 (един) МВтч нетна активна електрическа енергия за ниско напрежение 

е крайна и включва: 
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1.1. Разходите (таксите) за регистрация на възложителя, като участник в стандартна 

балансираща група като непряк член съгласно ПТЕЕ и неговото включване като активен 

член на пазара на балансираща енергия; Разходите за администриране на услугата достъп и 

принос за посочените от възложителя обекти. 

1.2. Всички разходи свързани с пълната процедура по регистрация и изваждане на 

обектите на възложителя на свободния пазар на електроенергия; 

1.3. Цена за доставка на нетна активна енергия за ниско напрежение, без в баланси-

ращата група допълнително да се начисляват суми за излишък и недостиг, нито такса за 

участие в балансиращата група. В случай на небаланси на електрическата енергия, същите са 

за сметка на Изпълнителя; 

1.4. Разходите за извършване на енергиен мониторинг и представянето на възложите-

ля на необходимите графици, които се известяват (регистрират) в ЕСО ЕАД, в които са отра-

зени почасовите дневни нетни количества активна електрическа енергия на средно и ниско 

напрежение и различни справки; 

1.5. Администрирането на графиците и обмена на информация с лицензираното ЕРП 

на територията, на която се намират измервателните точки; 

1.6. Изготвянето на подробен индивидуален анализ на характерния товаров профил на 

възложителя с цел оценка на енергийната му ефективност; 

1.7. Регистрираните небаланси (положителни, отрицателни), разходите по изготвяне 

на прогнози, подаване и регистриране на графици в ЕСО, съгласно ПТЕЕ, както и всички 

други разходи, свързани с участието на възложителя на свободния пазар на електрическа 

енергия; 

1.8. Разходи за балансиране на електроенергийната система за снабдяване. 

2. Възложителят не заплаща извън предложената от Участника цена, такси за изготвя-

нето и администрирането на прогнозни графици, във връзка с изпълнението на поръчката. 

VI. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА И ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТАТА. КОМУНИ-

КАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И УЧАСТНИЦИТЕ 

1. C подаването на оферти се счита, че участниците се съгласяват c всички условия 

на Възложителя, в т.ч. c определения срок на валидност на офертите и c проекта на 

договор. При подготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към  

обявените от Възложителя условия. Участникът трябва да заяви дали при изпълнение на  

поръчката ще използва капацитета на трети лица или подизпълнители, като попълни 

необходимата информация в съответните полета от ЕЕДОП. 

2. Офертата се изготвя на български език и се подава през централизираната  

електронна платформа до изтичане на срока за подаване на оферти. Офертата се изготвя  

на български език и когато участник в поръчката е чуждестранно лице. В случай, че се  

подават документи, които са на чужд език, се представят и в превод. 

3. Всеки участник може да оттегли офертата си преди изтичане на крайния срок за 

подаване. 

4. Всеки участник в обществената поръчка има право да представи само една  

оферта. 

5. Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно  всички изис-

квания и условия, посочени в тази документация, при спазване на ЗОП. За участие  

при възлагането на настоящата обществена поръчка участникът подготвя и представя 

оферта, която трябва да съответства напълно на изискванията на Възложителя. Не се  

допуска представянето на варианти в офертата. Офертата задължително трябва да включва 

всички изискуеми документи за участие в поръчката. 

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

друг участник, не може да подава самостоятелно оферта. 
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7. В обществената поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва 

само в едно обединение. 

8. Участниците могат да посочват в офертите си информация, която смятат за 

конфиденциална във връзка c наличието на търговска тайна. Когато участниците са се 

позовали на конфиденциалност, съответната информация не се публикува от Възложителя. 

Участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на предложения-

та от офертите им, които подлежат на оценка. 

9. При подготовката на офертите участниците са длъжни да спазват изискванията 

на Възложителя. Представените образци в документацията за обществената поръчка и 

условията, описани в тях, са задължителни за участниците. Офертите на участниците  

трябва да бъдат напълно съобразени c тези образци. 

10.Офертата се подписва от лицето, представляващо участника или от надлежно  

упълномощено лице или лица, като в офертата се прилага пълномощното от представлява-

щия. 

11. Когато в офертата се съдържат документи, изискващи самостоятелно подписва-

не (Техническо предложение, Ценово предложение, декларации, пълномощни и др.), те се 

изготвят в съответния текстови формат по обявения от Възложителя образец и се подписват 

самостоятелно c КЕП на задълженото лице, след което се прикачват към офертата. До-

кументите по тази точка не се подписват отделно, когато лицето, което ги подписва и ли-

цето, което подписва/подава офертата, съвпадат. 

12. Офертите се подават през Централизираната автоматизирана информационна 

система „Електронни обществени поръчки" (ЦАИС ЕОП). 

13. Комуникацията между Възложителя, оценителната комисия и участниците в 

настоящата обществена поръчка се осъществява единствено чрез платформата за електронни 

обществени поръчки. Всички публикации, които Възложителят е длъжен да  

направи, са видни в публичните регистри и профила на организацията. 

Обменът на информация между Възложителя и участниците се извърша в ЦАИС 

ЕОП при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис. 

Важно: При подаване на офертата, платформата изисква същата да бъде подписана с 

КЕП, чрез функционалността на ЦАИС ЕОП. Не се изисква подписване на отделни докумен-

ти и части от офертата. С подписването на офертата чрез функционалността на платформата 

се счита, че офертата е подписана в нейната цялост. 

Подписването с КЕП се извършва от представляващия участника или от упълномо-

щено за тези действия лице. В случай, че упълномощено лице е подписало офертата, следва 

същото да бъде посочено в част ІІ „Информация за икономическия оператор“, раздел Б от 

ЕЕДОП. 

VII. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА 

Офертата се подава през ЦАИС ЕОП и трябва да съдържа следните документи и 

образци: 

1. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника в 

съответствие c чл. 67 от ЗОП и условията на Възложителя (Образец № 1) - в профила на об-

ществената поръчка в ЦАИС ЕОП Възложителят създава образец на еЕЕДОП чрез маркира-

не на полетата, които съответстват на поставените от него изисквания, свързани c личното със-

тояние на участниците и критериите за подбор. В еЕЕДОП се предоставя съответната инфор-

мация, изисквана от Възложителя, и се посочват националните бази данни/ публични регистри, в 

които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които са длъжни 

да предоставят информация съгласно законодателството на държавата, в която участникът е ус-

тановен. 

2. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност (когато е  
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приложимо) - всички участници, за които са налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, 

имат право да представят доказателства за взетите мерки за надеждност, които ще се 

преценяват от Възложителя по реда и при условията на чл. 56 от ЗОП и чл. 45 от ППЗОП. 

3. Документ за създаване на обединението (когато е приложимо) - заверено от 

участника копие. Забележка: Документът за създаване на обединението трябва да отговаря 

на условията, посочени в т. 1.3 от Част III от настоящите Условията. 

4. Техническо предложение по Образец № 2, което включва Предложение за 

изпълнение на поръчката в съответствие c техническата спецификация и изискванията на 

Възложителя. 

В случай, че участникът посочва в офертата си информация, която смята за конфи-

денциална във връзка c наличието на търговска тайна, може да я опише в техническото 

предложение и тази информация не се разкрива от Възложителя. Участниците не могат 

да се позовават на конфиденциалност по отношение на тези от предложенията в офертите им, 

които подлежат на оценка. 

5. Ценово предложение по Образец № 3. В Ценовото предложение се посочва 

единичната предлагана цена за един MWh нетна активна електрическа енергия (н.н.). 

VIII. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

1. Получаване на документацията за участие. 
Документацията за участие може да бъде получена безплатно, чрез изтегляне на фай-

ловете от профила на купувача - на електронната страница на Възложителя Столична 

община - Район Красно село - https://www.krasnoselo.net/content.php?cntid=110 

Осигурен е пряк, пълен и безплатен достъп до цялата документация. 

2. Представяне на оферти. Срок за подаване. 
Документите, свързани c участието в обществената поръчка, се подават от участ-

ника или от упълномощен от него представител чрез ЦАИС ЕОП съобразно правилата за 

нейното използване по чл. 229, ал. 1, т. 12 от ЗОП и при спазване на изискванията на Въз-

ложителя. Офертите могат да се подават до двадесет и четвъртия час на деня, посочен в 

Обявата за обществена поръчка като краен срок за представяне на оферти и в съответствие 

c графика на обществената поръчка в ЦАИС ЕОП. 

Важно: След крайния срок за подаване на оферти участникът трябва в опре-

делен от Възложителя срок да декриптира подадената от него оферта. 

Участници, които не са декриптирали офертите си, в тч. съдържащото се в 

тях ценово предложение, в срока по чл. 9л, ал. 4 от ППЗОП, се отстраняват от учас-

тие на основание чл. 107, т. 5 от ЗОП. 

4. Работа на комисията. 
4.1. Отварянето на офертите ще се извърши в ЦАИС ЕОП на датата, часа и мястото 

посочени в Обявата за обществена поръчка и в съответствие c графика на обществената 

поръчка в ЦАИС ЕОП. 

4.2. Комисията за разглеждане и оценка на офертите се назначава и извършва  

действия по реда и при условията на чл. 97 и сл. от ППЗОП. 

4.3. Критерий за оценка на офертите - икономически най-изгодната оферта се 

определя въз основа на най-ниска цена, съгласно чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП. 

4.4. Отварянето на ценовите предложения ще се извърши в ЦАИС ЕОП съгласно 

предварително обявените в графика на обществената поръчка в ЦАИС  ЕОП дата, час и 

място на отваряне на офертите. 

4.5. Класирането на участниците се извършва съгласно най-ниска цена. 

5. Разглеждане, оценка и класиране на офертите. 
5.1. Възложителят назначава комисията за разглеждане, оценка и класиране на полу-

чените оферти след изтичане на срока за приемане на офертите. 

https://www.krasnoselo.net/content.php?cntid=110
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5.2. Възложителят определя за членове на комисията лица, които нямат конфликт 

на интереси c участниците. 

5.3. Членовете на комисията са длъжни да пазят в тайна обстоятелствата, които са 

узнали във връзка със своята работа в комисията. 

5.4. Членовете на комисията представят на Възложителя декларация за съответствие c 

изискванията по т. 5.2 след декриптиране на подадените оферти и на всеки 

етап от процедурата, когато настъпи промяната в декларираните обстоятелства. 

5.5. Комисията започва работа след като подадените оферти бъдат декриптирани. 

5.6. Комисията съставя протокол за разглеждането, оценката и класирането на  

участниците. 

5.7. Протоколът се подписва от всички членове на комисията и заедно c цялата  

документация се предава на Възложителя за утвърждаване. 

5.8. Протоколът на комисията се утвърждава от Възложителя, след  което се 

публикува в Профила на купувача и участниците получават чрез системата съобщение. 

6. Възложителят прекратява обществената поръчка c мотивирано съобщение 

на Профила на купувача, когато: 
а) не е подадена нито една оферта; 

б) всички оферти за участие не отговарят на условията за представяне, включително 

за форма, начин и срок, или са неподходящи; 

в) първият и вторият класиран участник откажат да сключат договор; 

г) са установени нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да 

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

поръчка; 

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

сключи договор за обществена поръчка; 

е) всички оферти, които отговарят на предварително обявените от Възложителя  

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

ж) отпадне необходимостта от провеждане на обществената поръчка или от възла-

гане на договора в резултат на съществена промяна в обстоятелствата или при невъз-

можност да се осигури финансиране за изпълнението на поръчката по причини, които 

Възложителят не е могъл да предвиди; 

з) са необходими съществени промени в условията на обявената поръчка, които 

биха променили кръга на заинтересованите лица. 

7. Определяне на изпълнител по обществената поръчка 
7.1. Възложителят определя за изпълнител на обществената поръчка класирания на 

първо място участник и сключва договор c него. 

7.2. В договора се включват задължително всички предложения от офертата на  

участника, въз основа на които е определен за Изпълнител. Предложението за изпълнение 

на поръчката и предлаганата цена са неразделна част от договора. 

Договорът за обществена поръчка не може да бъде изменян, освен при условията 

чл. 116 от ЗОП. 

7.3. Договорът не се сключва, ако при неговото подписване участникът, определен 

за изпълнител, не изпълни задълженията си по чл. 112, ал. 1 от ЗОП. 

7.4. При сключване на договора, избраният изпълнител ще следва да попълни и 

представи декларации по чл. 59, ал. 1, т. 3 във връзка c чл. 59, ал. 3 и по чл. 42, ал. 2, т. 2 от 

Закона за мерките срещу изпирането на пари по образец на Възложителя. 

7.5. Избраният изпълнител внася гаранция за изпълнение на договора под една 

от трите форми по него избор: депозит на парична сума; банкова гаранция 

или застраховка която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълни-

теля.. 
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7.6. Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение. 

Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 % (три на сто) от стой-

ността му. 
Срок на валидност на гаранцията за изпълнение - 30 (тридесет) календарни дни, счи-

тано от крайния срок за изпълнение на договора. 

Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тога-

ва тя трябва да бъде неотменима и безусловна, c възможност да се усвои изцяло или на час-

ти и да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане 

при първо писмено искане на Възложителя, подписано от представляващия Възложителя. 

Когато участникът избере да представи застрахователна полица, то застраховката 

следва да е в полза на Възложителя и следва да обезпечава изпълнението на конкретния до-

говор чрез покритие на отговорността на Изпълнителя до размера на гаранцията. 

Когато участникът избере да внесе гаранцията за изпълнение по банков път това 

следва да стане c платежно нареждане, в което се посочва предмета на настоящата проце-

дура. 

Гаранцията за изпълнение по договора се внася по следната сметка на Възло-

жителя: 

Банка: 

Банков код 

Банкова сметка IBAN: 

Разходите по откриването на банковата гаранцията/ застрахователната полица са за 

сметка на Изпълнителя. Разходите по евентуалното усвояване на гаранцията за изпъл-

нение са за сметка на Възложителя. Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите так-

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

малък от определения в настоящата процедура. 

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпъл-

нение се уреждат в договора за обществена поръчка. 

7.6. Когато класираният на първо място участник откаже да сключи договор, не из-

пълни задълженията си по чл. 112, ал.1 от ЗОП, или не докаже, че не са налице условия за 

отстраняване, Възложителят може да измени влязлото в сила решение в частта за определяне 

на изпълнител и c мотивирано решение да определи за изпълнител класирания на второ мяс-

то участник. Възложителят може да сключи договор със следващия класиран участник, кога-

то избраният за изпълнител участник откаже да сключи договор или не се яви за сключване-

то му в определения от възложителя срок, без да посочи обективни причини. 

8. Изчисляване на сроковете 
При определянето на срокове, които са в дни и се броят след определено действие или 

събитие, не се брои денят на настъпване на действието или на събитието. Когато срокът 

изтича определен брой дни преди известен ден, този ден се взема предвид при определяне на 

датата, до която се извършва съответното действие. Последният ден на срока изтича в края 

на двадесет и четвъртия час. 

IX. ДРУГИ УСЛОВИЯ 

1. При противоречие или неяснота в отделните текстове на документите, включени 

в настоящата документация, ще се прилагат документите c по-висок приоритет в следната 

последователност: 

а) Обявата; 

б) Документацията към обявата; 

в) Образци на документи. 

Документът c най-висок приоритет е посочен на първо място. 
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2. За всички неуредени въпроси в настоящата документация за участие ще се  

прилагат разпоредбите на ЗОП, Правилникът за неговото прилагане и други действащи 

нормативни актове, свързани c предмета на поръчката. 

Приложения към настоящата документация: 

1. ЕЕДОП за участниците - Образец № 1; 

2. Техническо предложение - Образец № 2; 

3. Ценово предложение - Образец № 3; 

4. Проект на договор - Образец № 4; 

5. Декларация –по чл. 42, ал. 2, т. 2 от ЗМИП (подава се преди подписване на догово-

ра от избрания изпълнител) 

6. Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари 


