
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ 
 

 

в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява 

по реда на Глава двадесет и шеста, във връзка с чл. 20, ал. З, т. I от Закона за 

обществените поръчки с предмет: 

 

„РЕМОНТ НА ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН КЪМ  III ОУ „П. Р. СЛАВЕЙКОВ“ 

                                                 гр. ТЪРГОВИЩЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Гр. Търговище, 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

I. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА 

1. Предмет на поръчката - „Ремонт на физкултурен салон към III ОУ„ П. Р. 

Славейков” гр. Търговище”. 

2. Критерий за възлагане 

Критерият за възлагане е „оптимално съотношение качество цена". 

3. Възложител 

Възложител на настоящата обществена поръчка е Директора на III ОУ„ П. Р. 

Славейков” гр. Търговище”. 

4. Срок за изпълнение на поръчката — до 90 календарни дни считано от датата 

на сключване на договора, изпратено от Възложителя до Изпълнителя. 

5. Място на изпълнение — гр. Търговище. 

6. Срок на валидност на офертите: 60 (шестдесет) календарни дни, считано от 

крайния срок за получаване на офертите. 

7. Прогнозна стойност 

Прогнозна стойност на обществената поръчка 107 555,00 (сто и седем хиляди 

петстотин петдесет и пет лева) лева без ДДС. 

8. Финансиране - Настоящата обществена поръчка се финансира с бюджетни 

средства на III ОУ„ П. Р. Славейков” гр. Търговище”. 

9. Начин на плащане 

9.1. АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ в размер на 30 % (тридесет процента) от 

стойността на договора без ДДС. Авансовото плащане се извършва в срок до 10 (десет) 

календарни дни от датата на подписване на настоящия договор и след представяне от 

страна на изпълнителя фактура за размера на авансовото плащане; 

9.2. МЕЖДИННИ ПЛАЩАНИЯ до достигане на 80% (осемдесет) от стойността 

на договора без ДДС, след пропорционално приспадане от конкретно дължимото 

междинно плащане на авансово плащане (<<пропорционално» следва да се разбира при 

поредно междинно плащане в процентен размер еднакъв с процента на авансовото 

плащане), се извършват в срок до 10 (десет) календарни дни от подписване на приемо-

предавателен протокол за реално извършени и приети строително-монтажни работи от 

Възложителя, както и издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ фактура за размера на междинното 

плащане. 

9.3. ОКОНЧАТЕЛНО ПЛАЩАНЕ в размер на остатъка неразплатени дейности 

до стойността на договора се извършва от Възложителя, след приспадане на остатъка от 

аванса в срок до 10 (десет) календарни дни, считано от окончателното приемане на 

обекта, предмет на поръчката, установено с подписването на окончателен приемо-

предавателен протокол за реално извършени и приети строително - монтажни работи от 

Възложителя, срещу представяне на фактура за размера на окончателното плащане. 

Размерът на окончателното плащане се изчислява като от общо одобрените от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ суми по договора се приспаднат извършените плащания. 

 

 

 II. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ  

 

1. Общи изисквания 

1.1. Процедурата събиране на оферти с обява се прилага при възлагане на 

обществени поръчки на стойност по чл. 2(), ал. З, т. 2 от ЗОП, при която всички 

заинтересовани лица могат да подадат оферта. Заинтересовани лица са български или 

чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения, които 

отговарят на изискванията на ЗОП, Правилника за прилагане на Закона за обществените 

поръчки (ППЗОП), изискванията на Възложителя и свързаните с изпълнение на поръчката 

нормативни актове. Юридическите лица се представляват от лицето или лицата с 

представителна власт по закон или от специално упълномощени с нотариално заверено 

пълномощно лица. когато се представляват от друг, физическите лица представят 

нотариално заверено пълномощно за това. 

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

регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в него сключват 

договор, съдържащ минимум следната информация: 



 

> правата и задълженията на участниците в обединението; 

> разпределението на отговорността между членовете на обединението; 

> дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението; 

> определяне на партньор, който да представлява обединението за целите на 

обществената поръчка. 

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

на офертите. 

1.3. Участникът може да се позовава 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. 

1.3.1. По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност, 

участникът може да се позовава на капацитета на трети лица само ако лицата, с чиито 

образование, квалификация или опит се доказва изпълнение на изискванията на 

възложителя, ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим 

този капацитет. 

1.3.2. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за 

доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице 

основанията за отстраняване от процедурата. 

1.3.3. Участникът посочва в заявлението за участие (Образец J•f9 З) третите лица, 

чийто капацитет ще използва. 

1.3.4. 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. 

1.4. Участникът посочва в заявлението за участие (Образец N2 З) 

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. 

1.4.1. Подизпълнителите трябва да нямат свързаност с друг участник, както и да 

отговарят на критериите за подбор съобразно вида и дела от поръчката, които ще 

изпълняват и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата. 

1.4.2. Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на 

условията по т. l .4. l . 

2. Условия за допустимост на участниците 

2.1. По отношение на участниците не трябва да са налице обстоятелствата, 

предвидени в чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и т. 7 от ЗОП, като в процедурата за възлагане на 

обществената поръчка не може да участва участник: 

2.1.1. който е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за: 

а) престъпления свързани с тероризъм, по чл. 108a от Наказателния кодекс; 

б) престъпления свързани с трафик на хора, по чл. 159а-159г от Наказателния 

кодекс; 

в) престъпления, свързани с трудовите права на гражданите по чл. 172 от 

Наказателния кодекс; 

г) престъпления против младежта по чл. 192а от Наказателния кодекс; 

д) престъпление против собствеността по чл. 194 — 217 от Наказателния кодекс; 

е) престъпление против стопанството по чл. 219 — 252 от Наказателния кодекс; 

ж) престъпления против финансовата, данъчната или осигурителната система, 

включително изпиране на пари, по чл. 253 — 260 от Наказателния кодекс; 

з) престъпления, свързани с подкуп по чл. 301 — 307 от Наказателния кодекс; 

и) престъпления, свързани с участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 

321 а от Наказателния кодекс; 

й) престъпления, свързани със замърсяване на околната среда, по чл. 352-353е от 

Наказателния кодекс. 

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

престъпление, аналогично на тези по т. 2.1. I ., в друга държава членка или трета страна. 

2.1.3. който има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. I от Данъчно-

осигурителния процесуален кодекс към държавата или към община по седалището на 

възложителя и на участника, или аналогични задължения, установени с влязъл в сила 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. 

2.1.4. за когото е налице неравнопоставеност по чл. 44, ал. 5 от ЗОП. 

2.1.5. за когото 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. 

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

решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. I или З, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, 

чл. 228, ал. З, чл. 245 и чл. 301 — 3()5 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. I от Закона за 

трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт 

на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е 

установен. 

2.1.7. за когото е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен. 

Забележка:  Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по 

т. 2.1. се попълва в ЕЕДОП както следва:  

Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 2.1.1. се 

попълва:   

В Част III, Раздел А участникът следва да предостави информация относно 

присъди за следните престъпления:  

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

2. Корупция - по чл. 301 - 307 от НК;  

3. Измама - по чл. 209 - 213 от НК;  

4. Терористични престъпления или престъпления, които са свързани с 

терористични дейности - по чл. 108а, ал. 1 от НК;  

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

253б 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 Г участникът следва да предостави информация относно 

присъди за престъпления по чл. 194 - 208, чл. 213 а - 217, чл. 219 - 252 и чл. 254а - 260 от 

НК.  

Участниците посочват информация за престъпления, аналогични на посочените в 

т. 2.1.1  при наличие на присъда в друга държава членка или трета страна.  

Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 2.1.3. се 

попълва в Част III, Раздел Б от ЕЕДОП.  

Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 2.1.4., 

2.1.5., 2.1.6. и 2.1.7. се попълва в Част III, Раздел В от ЕЕДОП.  

Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 2.1.1. за 

престъпления по чл.172 и чл. 352 - 353е от НК се попълва в Част III, Раздел В, поле 1 от 

ЕЕДОП. При отговор „Да“ участникът посочва:  

• Дата на влизане в сила на присъдата и фактическото и правното 

основание за постановяването й;  

• Срока на наложеното наказание.  

2.2. Други основания за отстраняване 

2.2.1. Участници, които са свързани лица. 

Забележка: Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по 

т. 2.2.1 се попълва в Част III, Раздел Г от ЕЕДОП.  

2.2.2. Участник за който е налице обстоятелствата по чл. З, т. 8 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни 

собственици. 

Забележка: Информацията относно наличието или липсата на обстоятелства 

по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС се декларира от участниците в Част III: 

Основания за изключване, Раздел Г.   



 

2.2.3. Участник за когото са налице обстоятелствата по чл. 69 от Закона за 

противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество 

(ЗПКОНПИ). 

Забележка: Информацията относно наличието или липсата на обстоятелства 

по чл. 69 от ЗПКОНПИ се декларира от участниците в Част III: Основания за 

изключване, Раздел Г от ЕЕДОП.   

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

изпълни друго условие, посочено в обявата за обществена поръчка или в тези указания. 

2.2.5.Участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително 

обявените условия на поръчката; 

2.2.6. Участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. I от ЗОП 

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

3.  Критерии за подбор на участниците 

3.1. Общи условия 

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

критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, 

включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или 

друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на 

нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на 

лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на 

обединението. 

В случай, че участникът ще ползва ресурсите на трети лица, същите трябва да 

отговарят на критериите за подбор съобразно ресурса, които ще предоставят и за тях да 

не са налице основанията за отстраняване от процедурата. 

3.2. Изисквания относно годността (правоспособността) за упражняване на 

професионална дейност 

3.2.1. Участникът следва да е регистриран в Централния професионален регистър 

на строителя, съгласно Закона за камарата на строителите и да има издадено 

удостоверение от Камарата на строителите, за изпълнението на обекти — първа група, 

трета категория, а за участник чуждестранно лице — в аналогичен регистър съгласно 

законодателството на държавата членка, в която са установени. 

Обстоятелството се удостоверява в Част IV, Раздел А от ЕЕДОП с посочване на 

изискуемите данни. 

При подписване на Договора участникът, избран за изпълнител представя заверено 

копие от удостоверение за регистрация в ЦПРС или еквивалентен Документ. 

3.3. Изисквания относно техническите възможности и/или квалификация за 

изпълнение на обществената поръчка 

3.3.1. Участникът следва да има изпълнено строителство през последните 5 (пет) 

години, считано от датата на подаване на офертата, най-малко на един обект за 

изпълнение на строителство, което е идентично или сходно с предмета на обществената 

поръчка. 

Под „ строителство, идентично или сходно ” с предмета на поръчката следва да се 

разбира: СМР по извършване на ремонт и/или реконструкция и/или строителство на 

административна и/или обществена сграда. 

Обстоятелството се удостоверява в Част IV, Раздел В от ЕЕДОП с посочване на 

информация за услугата с предмет, идентичен или сходен с тези на поръчката, с 

посочване на стойностите, датите и получателите.  

3.3.2. За изпълнение на поръчката участникът трябва да разполага минимум със 

следните технически лица: 

Технически ръководител на обекта: строителен инженер” или „строителен техник”, 

съгласно чл.16За от ЗУТ или еквивалентна; Да има най-малко З (три) години 

професионален опит като технически ръководител по смисъла на чл. 163а, ал.4 от ЗУТ.. 

За удостоверяване на това изискване, участникът представя Декларация — Списък на 

техническите лица, които ще изпълняват поръчката с посочване на тяхното образование, 

квалификация и професионален опит. 



  

Обстоятелството се удостоверява в поле 6) на раздел В: „Технически и 

професионални способности“ в Част IV: „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП, при 

подаване на офертата; 

При подписване на Договора избрания изпълнител представя Списък на 

техническите лица, които ще изпълняват поръчката с посочване на тяхното образование, 

квалификация и професионален опит. 

4. Гаранции 

4.1. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5% (пет процента) от 

стойността на договора за изпълнение на поръчката без ДДС. 

4.2. Гаранцията може да бъде под формата на: 

4.2.1. парична сума, преведена по банкова сметка на Възложителя: 

IBAN: BG32UBBS80023108531910 

ВIC: UBBSBGSF 

БАНКА: Обединена българска банка АД,  

Клон – гр. Търговище 

или 

4.2.2. безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена в полза на 

Възложителя със срок на валидност не по-малък от 60 (шестдесет) дни след изтичане 

срока на договора. 

или 

4.2.3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността 

на изпълнителя. 

Забележка: когато участникът, определен за изпълнител избере да представи 

гаранция за изпълнение под формата на Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез 

покритие на отговорността на изпълнителя, то застраховката следва да отговаря на 

следните изисквания: 

- застрахователната сума по застраховката следва да бъде равна на 5% (три 

процента) от стойността на Договора без Д,ЦС; 

- застраховката трябва да бъде сключена за конкретния Договор и в полза на 

възложителя; 

- застрахователната премия трябва да е платима еднократно; 

- със срок на валидност най-малко 60 (шестдесет) дни след срока на 

изпълнение на Договора; 

- застраховката да е безусловна. 

4.3. Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение на договора. 

4.4. когато гаранцията е представена под формата на парична сума или банкова 

гаранция, то тогава тя може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето 

лице — гарант. 

4.5. когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, 

всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно 

вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката. 

4.6. Участникът, определен за изпълнител на обществена поръчка, представя 

банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за 

изпълнение на договора или застрахователната полица преди подписването на договора за 

възлагане на обществената поръчка. 

4.7. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за 

изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка. 

Забележка: Участникът/изпълнителят трябва да предвидят и заплатят таксите по 

откриване и обслужване на гаранциите така, че размерът на получената от възложителя 

гаранция да не бъде по-малък от определения в процедурата/Договора размер. 

 

III. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ И НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ 

 

1. Изисквания при оформяне и представяне на офертите   

1. Подготовка на офертата:  

1.1. Участниците трябва да проучат всички указания и условия за участие, 

дадени в документацията за участие.  



 

1.2. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към 

обявените от възложителя условия.  

1.3. Отговорността за правилното разучаване на документацията за участие се 

носи единствено от участниците.  

1.4. Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички 

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

1.5. До изтичането на срока за подаване на офертите, преди да подаде „ключ“ за 

декриптиране в платформата на ЦАИС, всеки участник в процедурата може да промени, 

допълни или да оттегли офертата си.  

1.6. Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта.  

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

подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелна оферта.  

1.8. Офертата не може да се предлага във варианти.  

1.9. Представените образци в документацията за участие и условията описани в 

тях са задължителни за участниците. Офертите на участниците трябва да бъдат напълно 

съобразени с тези образци.  

2. Изисквания към съдържанието на офертата:  

2.1. Офертата се представя на български език .  

2.2. Ако за участник се установи липса, непълнота или несъответствие на 

информацията, с изискванията към личното му състояние или критериите за подбор 

посочени в настоящите указания изисквания ще бъде отстранен от участие в процедурата 

по възлагане на поръчката, при спазване на разпоредбите на чл. 97, ал. 5 от ППЗОП.  

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

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

проекта на договор.  

3. Съдържание на офертата  

3.1. ЕЕДОП за липсата на основанията за отстраняване и съответствие с 

критериите за подбор.  

➢ Указание за попълване на ЕЕДОП:  

При подаване на оферта участникът декларира липсата на основанията за 

отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на единен 

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

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

се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно 

законодателството на държавата, в която 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.  

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

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

обединението.  

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

ЗОП, както и тези, свързани с критериите за подбор, относими към обединение, което не е 

юридическо лице, представляващият обединението подава ЕЕДОП за тези обстоятелства.  

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

съдържа информация за декларираните обстоятелства или за компетентния орган, който 

съгласно законодателството на съответната държава е длъжен да предоставя информация 

за тези обстоятелства служебно на възложителя.  

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 

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

достоверността на декларираните обстоятелства по отношение на останалите задължени 

лица.   

В ЕЕДОП могат да се съдържат и обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-6 от ЗОП, 

както и тези, свързани с 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 

обстоятелствата, свързани с 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.   

Когато за участник е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1 ЗОП и преди 

подаването на офертата той е предприел мерки за доказване на надеждност по чл. 56 от 

ЗОП, тези мерки се описват в ЕЕДОП.  

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

приложимо.  

3.3. Документ, от който да е видно правното основание за създаване на 

обединение, в случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, подписан 

от лицата включени в обединението.   

Документът следва да съдържа следната информация:  

➢ правата и задълженията на участниците в обединението;  

➢ разпределението на отговорността между членовете на обединението;  

➢ дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението;  

➢ определяне на партньор, който да представлява обединението за целите на 

обществената поръчка.  

3.4. Техническо предложение / Предложение за изпълнение на поръчката - 

образец.   

При несъответствие на Предложението за изпълнение на поръчката с 

посочените минимални изисквания, съответният участник ще бъде отстранен.  

Приложени копия на документи с нечетлива в тях информация – дати, 

години, имена и т.н. няма да бъдат разглеждани.  

 Участник, който не представи Предложение за изпълнение на поръчката или 

то не отговаря на обявените условия на поръчката ще бъде отстранен от участие в 

процедурата по възлагане на обществената поръчка на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ 

от ЗОП.  

  

3.5. Ценово предложение.   

4. Подаване на оферти  

4.1. Подаването на офертата се осъществя чрез централизирана електронна 

платформа (платформата) съобразно правилата за нейното ползване1 и при спазване на 

изискванията, поставени от възложителя.   

4.2. При подаване на офертата, платформата изисква същата да бъде подписана с 

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

документи и части от офертата с изключение на ЕЕДОП. 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 

упълномощено 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.  

4.3. Платформата съхранява в криптиран вид подадените оферти до тяхното 

отваряне. Подадената оферта се криптира с уникален ключ, генериран в интернет браузър 

на потребителя.  Генерираният ключ се изтегля и запазва на устройство на участника след 

добавяне на поръчката в неговия профил.   

Важно: Генерираният ключ трябва да се съхранява на сигурно място. С него 

участникът следва да декриптира подадената оферта. Декриптирането може да се 

извършва в периода от изтичането на срока за получаване на оферти до обявените дата и 

час за тяхното отваряне, за което ще получи съобщение от платформата.  

Участници, които не са декриптирали своята оферта или ценово предложение, до 

посочените крайни срокове  се отстраняват от участие на основание чл. 107, т. 5 от ЗОП.   

 
1 За повече информация за използването и работата в системата ЦАИС ЕОП - https://www2.aop.bg/.   

Правилата за ползване на системата ЦАИС ЕОП са публично достъпни на електронен адрес: 

https://identity.eop.bg/Pravila_za_polzvane_na_CAIS_EOP.pdf  



 

4.4. Всички действия и бездействия в платформата на лица, оправомощени от 

възложителите и стопанските субекти, с които се създават права или задължения или 

непосредствено се засягат права или законни интереси на други лица, се приемат за 

извършени от възложителя, съответно от стопанския субект.  

4.5. Възложителят и стопанските субекти носят отговорност за достоверността, 

актуалността и пълнотата на въведената от тях информация в платформата, както и за 

спазването на сроковете, съобразно компетентността им.  

4.6. Обменът на документи и съобщения между възложители, участници и 

изпълнители на обществени поръчки се осъществява чрез платформата.  

4.7. Документите и съобщенията се считат за връчени с постъпването им на 

потребителския профил на получателя, което се удостоверява от платформата чрез 

електронен времеви печат.  

4.8. Потребителите на платформата са задължени да следят профилите си в нея за 

наличието на съобщения и документи.  

  

IV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Приложение .N2 1 — Техническа спецификация 

 

V. КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ 

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

оферта” 

Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерий за 

възлагане „оптимално съотношение качество цена” по чл. 70, ал. 2, т. З от ЗОП. 

1. Оценка на офертите 

Възложителят прилага методиката по отношение на всички, допуснати до оценка 

оферти, без да я променя. 

Офертите се класират по низходящ ред на получената комплексна оценка, 

изчислена на база на определените показатели, като на първо място се класира офертата с 

най-висока комплексна оценка. 

2. Комплексната оценка на офертите 

Комплексната оценка (КО) на всеки участник се получава като сума от оценките на 

офертата по следните три показателя: 

Показател „Срок за изпълнение на поръчката” (СИ) с относителна тежест в 

комплексната оценка — 40 % (0,40). 

Показател „Брой изпълнени идентични поръчки” (ИП) с относителна тежест в 

комплексната оценка — 30 % (0,30). 

Показател „Ценово предложение” (ЦП) с относителна тежест в комплексната 

оценка — 30 % (0,30). 

комплексната оценка на офертите се формира по следната формула: 

КО =  СИ + ИП + ЦП  където: 

КО е комплексната оценка на конкретната оферта на участника; 

СИ е оценката по показателя „Срок за изпълнение на поръчката” на участника. 

0,4 е относителната тежест на показателя СИ в крайната оценка. 

ИП е оценката по показателя „Брой изпълнени идентични поръчки ” на участника. 

0,3 е относителната тежест на показателя ЦП в крайната оценка. 

ЦП е оценката по показателя „Ценово предложение” на участника. 

0,3 е относителната тежест на показателя ЦП в крайната оценка. 

Максималната стойност на комплексната оценка (КО) е 100 точки. 

Оценките по отделните показатели се представят в числово изражение с точност до 

втория знак след десетичната запетая. 

Съгласно чл. 58, ал. I от ППЗОП, комисията класира участниците по степента на 

съответствие на офертите с предварително обявените от възложителя условия. Когато 

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

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



  

1. по-изгодно предложение по показател „Срок за изпълнение на поръчката”, 

сравнени в низходящ ред съобразно тяхната тежест 

2. по-изгодно предложение по показател „Брой изпълнени идентични поръчки”, 

сравнени в низходящ ред съобразно тяхната тежест. 

3. по-ниска предложена цена; 

 

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между 

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

съответствие с посочения по-горе ред. 

Офертата, получила най-висока комплексна оценка, се класира на първо място. 

3. Определяне на оценките по всеки показател 

3.1. Показател „Срок за изпълнение на поръчката“ (СИ) 

Всеки участник следва да представи линеен график за изпълнение на поръчката. 

Графикът следва да представи строителната програма на участника, като прецизира 

съответните дейности и да е съобразен с технологичната последователност на 

строителните процеси. Линейният календарен план е график за изпълнение на 

строителните работи. Линейният календарен план следва да обосновава предложения от 

участника срок за изпълнение на поръчката. В противен случай участникът ще бъде 

отстранен. 

Оценката на показателя „Срок за изпълнение на поръчката” (СИ) се формира по 

следната формула: 

СИ = СИ мин./СИ участник х 40 където: 

СИ мин. - предложен най-кратък срок за изпълнение на поръчката 

СИ участник - предложен срок от съответния участник за изпълнение на 

поръчката; 

40 –коефициент на тежест 

3.2. Показател „Брой изпълнени идентични поръчки” (ИП) — Представлява оценка 

на заявените изпълнени идентични поръчки на участника и се формира по следната 

формула: 

ИП= ИП участник /ИП макс.  х30 където: 

ИП мин — заявените изпълнени идентични поръчки с най – много събрани точки 

за изпълнение на поръчката; 

ЦП участник — точките от заявените изпълнени идентични поръчки от съответния 

участник. 

ЦП участник: 

ЦП участник е доказания опит в изпълнените идентични поръчки, изразен в 

броя им, подробно описан в техническото предложение на участника като: 

 

- при доказан опит от 1 изпълнена идентична поръчка – кандидатът получава – 5 

т. 

- при доказан опит от 2 до 5 – кандидатът получава – 35 т. 

- при доказан опит над 5 изпълнени идентични поръчки - кандидатът получава – 

60 т. 

ИП макс. е максималния доказан опит в изпълнението на идентични поръчки от 

всички предложения  за извършване на услугата; 

30 –коефициент на тежест 

 

3.3. Показател „Ценово предложение” (ЦП) — Представлява оценка на 

предложената цена на участника и се формира по следната формула: 

ЦП= ЦП мин. ЦП участник х30 където: 

ЦП мин — предложена най-ниска цена за изпълнение на поръчката; 

ЦП участник — предложена цена от съответния участник. 

30 –коефициент на тежест 

 

 



 

VIII. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА РАЗЯСНЕНИЯ ПО 

ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ 

1. Обши указания - разяснения 

1.1. Всеки участник може писмено да поиска от Възложителя разяснения по 

обществената поръчка. Исканията за разяснения следва да бъдат отправени в писмен вид 

и могат да бъдат изпращани до 3 (три) дни преди изтичане на крайния срок за подаване на 

оферти. 

1.2. Възложителят, най-късно на следващия работен ден, публикува писмени 

разяснения по условията на обществената поръчка „Профила на купувача” на 

Възложителя в ЦАИС. 

 


