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1. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА  НА ПОРЪЧКАТА  

 

Обществената поръчка се възлага чрез открита процедура, в стойностните прагове на чл. 

20, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗОП. 

Обект, предмет, обхват на обществената поръчка 

Обект на настоящата обществена поръчка е „Доставка“ по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП.      

Предметът на настоящата обществена поръчка е „Доставка и монтаж на мебели в сградата на 

„Първа английска гимназия“ и 112 ОУ „Стоян Заимов“, етап 1Б,  район "Оборище" – гр. 

София“. 

           

В обхвата на обществената поръчка са включени следените дейности: 

 Доставка 

 Монтаж 

 Техническото изпълнение трябва да бъде в съответствие с техническите 

спецификации на Възложителя, с изискванията на българската нормативна уредба. 

Техническите характеристики на вложените в продукти, материали и оборудване, следва да 

са в съответствие с нормативните изисквания и добрите практики в България и в Европа. 

 

Критерий за възлагане:  

Критерият за възлагане е оптимално съотношение качество/цена по чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП. 

 

Възможност за представяне на варианти в офертата: 

Не се предвижда възможност за предоставяне на варианти в офертата. 

 

2. МАКСИМАЛНА ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА 

      Максималната прогнозна стойност на поръчката е   361 216, 67 (триста шестдесет и една 

хиляди двеста  и шестнадесет лева и шестдесет и седем стотинки) без включен ДДС. 

Посочената максимална прогнозна стойност представлява финансовия ресурс, който 

Възложителят може да осигури за изпълнение на поръчката. При предоставянето на 

ценова оферта, която надвишава максималната прогнозна стойност, офертата ще бъде 

отстранена от участие.  

Източник на финансиране:  

Финансовите средства по настоящата обществена поръчка са от бюджета на Столична община, 

но не са осигурени към момента на откриване на процедурата. 

3. ВЪЗЛОЖИТЕЛ. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ 

Настоящата обществена поръчка се възлага от публичен възложител, по чл. 5, ал. 2, т. 9 от 

ЗОП – Кмет на район „Оборище“ - СО.  ПОРЪЧ 

Адрес: София, ул. „Мадрид” № 1  

тел. 028157636 

Електронна поща: office@so-oborishte.com 

Интернет адрес: www.so-oborishte.com 

http://www.so-oborishte.com/
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Адрес на профила на купувача:  

https://so-

oborishte.com/%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%

d0%b0-%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%8a%d1%87%d0%ba%d0%b0-

%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%b4%d1%83%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b0

-%d1%81-%d0%bf%d1%80%d0%b5/  

Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на 

основание чл. 18, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 20, ал. 1, т. 1, б. „б“ от Закона за обществените 

поръчки.  

Редът и условията, при които ще се избере изпълнител на обществената поръчка, са 

съобразени със Закона за обществените поръчки (ЗОП), Правилника за прилагането на Закона 

за обществените поръчки (ППЗОП). Процедурата за възлагане на обществената поръчка е 

основана на принципите на равнопоставеност и недопускане на дискриминация, свободна 

конкуренция, пропорционалност, публичност и прозрачност и дава възможност всички 

заинтересовани лица да подадат оферта.  

За нерегламентираните в настоящите указания и документация за участие условия по 

провеждането на процедурата, се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки 

и подзаконовите му нормативни актове, както и приложимите национални и международни 

нормативни актове, съобразно с предмета на поръчката.  

 

4. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ОТ ПОРЪЧКАТА  

 

Максималният срок за изпълнение на поръчката е 30 (тридесет) работни дни. Същият 

започва да тече след уведомление от Възложителя и превеждане на аванса.  

Възложителят изисква от изпълнителя представяне на гаранция за изпълнение на договора в 

размер на 5% (пет процента) от стойността на договора, без вкл. ДДС. Редът и условията на 

гаранцията са уредени в проекта на договор. 

 

5. СРОК НА ВАЛИДНОСТ  НА ОФЕРТИТЕ 

 
Срокът за валидност на офертите е 3  (три) месеца, считано от крайната дата за подаване на 

офертите. Участник, който не удължи срока на валидност на офертите след писмена покана от 

страна на Възложителя, ще бъде отстранен от участие. 

 

6. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА. 

6.1. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЛИЧНО СЪСТОЯНИЕ  НА УЧАСТНИЦИТЕ.  

1. В процедурата за възлагане на обществена поръчка може да участва всяко българско или 

чуждестранно физическо или юридическо лице, техни обединения, както и всяко друго 

образувание, което има правото да изпълнява услугата, съгласно законодателството на 

държавата, в която е установено. 

http://www.so-oborishte.com/
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В решението за откриване на процедурата не се предвижда изискване за създаване на 

юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител в процедурата, е обединение 

на физически и/или юридически лица. 

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

участник, когато: 

1) е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 

108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, 

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

2) е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, 

аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна; 

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

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

или към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, 

установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която 

участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на 

задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила; 

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

5) е установено, че: 

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

основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

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

основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

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

при изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил чл. 118, чл. 128, чл. 245 и чл. 301 

– 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата 

мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно 

законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен; 

7) е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен; 

8) обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в 

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

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

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

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

установен; 

9) лишен е от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно 

законодателството на държавата, в която е извършено деянието; 

Основанията по т. 1), 2), 7) и 9) се отнасят за лицата, които представляват участника, 

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

упражняват контрол при вземането на решения от тези органи. 

В случай, че по отношение на участник в процедурата е налице основание по т. 3, 

възложителят няма да отстрани този участник, при условие, че размера на неплатените му 

дължими данъци или социално-осигурителни вноски е не повече от 1 на сто от сумата на 

годишния му общ оборот за последната приключена финансова година. В този случай 

участникът е длъжен да приложи в офертата си информация за размера на годишния му оборот 

http://www.so-oborishte.com/
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за последната приключена финансова година или да посочи публични регистри, в които се 

съдържа тази информация. 

 Участникът, за когото са налице някои от посочените в т. 1) – 9) обстоятелства, може 

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

съгласно чл. 56 от ЗОП. 

Участникът декларира липсата на основания за отстраняване от участие в процедурата чрез 

попълване на единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).  

2.2. Лицата, които декларират липсата на обстоятелства по т.1), 2), 7) и 9) са: 

1. Лицата, които представляват участника или кандидата;  

2. Лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника или кандидата;  

3. Други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на 

предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, 

членовете на управителните или надзорните органи. 

2.3. Лицата по т. 1 и 2 са, както следва: 

1. при събирателно дружество – лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон; 

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

Търговския закон; 

3. при дружество с ограничена отговорност – лицата по чл. 141, ал. 1 и 2 от Търговския закон, 

а при еднолично дружество с ограничена отговорност – лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския 

закон; 

4. при акционерно дружество – лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 244, ал. 1 от 

Търговския закон; 

5. при командитно дружество с акции – лицата по чл. 256 във връзка с чл. 244, ал. 1 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. в случаите по т. 1 – 7 – и прокуристите, когато има такива;  

9. в останалите случаи, включително за чуждестранните лица – лицата, които представляват, 

управляват и контролират кандидата или участника съгласно законодателството на държавата, 

в която са установени. 

Когато лицето има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в 

чиято представителна власт е включена територията на Република България, съответно 

територията на държавата, в която се провежда процедурата при възложител по чл. 5, ал. 2, т. 

15 ЗОП. 

2.4. Когато участник се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да докаже, че 

ще разполага с техните ресурси, като представи в офертата си попълнен от третото лице 

ЕЕДОП, в който лицето посочва поетите от него задължения. 

2.5. Когато участник възнамерява да използва подизпълнители при изпълнение на 

поръчката, той посочва в офертата си подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им 

възложи. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно 

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

основания за отстраняване от процедурата. 
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2.6. Когато участникът възнамерява да ползва подизпълнители, той трябва да представи 

в офертата си попълнен от подизпълнителя ЕЕДОП, в който подизпълнителя посочва поетите 

от него задължения и дела от поръчката, който ще изпълни.  

2.7. При подаване на оферта участникът декларира липсата на основанията за 

отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП. В него 

участникът предоставя съответната информация, изисквана от възложителя, и 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. 

2.8. 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 информацията, касаеща липса на 

основания за отстраняване и съответствие с критериите за подбор.  

2.9. Когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 2 от ЗОП се отнасят 

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

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

личното състояние, информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 

1, т. 2 от ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата. Когато 

участникът подава в офертата си повече от един ЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с 

критериите за подбор, се съдържат само в ЕЕДОП, подписан от лице, което може 

самостоятелно да представлява участника. 

2.10. Когато за участник в процедурата е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1 

ЗОП и/или чл.55, ал.1, т.1 и 2 от ЗОП и преди подаването на офертата той е предприел мерки 

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

за надеждността  участникът представя следните документи: 

2.10.1. по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 1 ЗОП – документ за 

извършено плащане или споразумение, или друг документ, от който да е видно, че 

задълженията са обезпечени или че страните са договорили тяхното отсрочване или 

разсрочване, заедно с погасителен план и/или с посочени дати за окончателно изплащане на 

дължимите задължения; 

2.10.2. по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 3 ЗОП – документ от 

съответния компетентен орган за потвърждение на описаните обстоятелства. 

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

по вписванията. 

 

УСЛОВИЯ ЗА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ 

     

      Изпълнителят на обществената поръчка сключва договор за подизпълнение с 

подизпълнителите, посочени в офертата. Сключването на договор за подизпълнение не 

освобождава изпълнителя от отговорността му за изпълнение на договора за обществена 

поръчка. Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за 

изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя. 

     Участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им 

възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да представят 

доказателство за поетите от подизпълнителите задължения. 
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       Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида 

и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване 

от процедурата. 

      Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на съответните 

критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и/или за него е 

налице основание за отстраняване от процедурата. 

       След сключване на договора и най-късно преди започване на изпълнението му, 

изпълнителят уведомява възложителя за името, данните за контакт и представителите на 

подизпълнителите, посочени в офертата. Изпълнителят уведомява възложителя за всякакви 

промени в предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката. 

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

обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са 

изпълнени едновременно следните условия: 

- за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата; 

- новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял предишният 

подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява, 

коригирани съобразно изпълнените до момента дейности. 

- При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на възложителя 

всички документи, които доказват, че подизпълнителят отговаря на поставените критерии за 

подбор и по отношение на него не са налице основания за отстраняване от участие в 

процедурата.  

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИ - ОБЕДИНЕНИЯ  

 

           В случай, че участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно 

юридическо лице, тогава участниците в обединението сключват договор за обединение. 

Следва да бъде представено копие от договора за създаване на обединение за участие в 

настоящата обществена поръчка, като в текста му задължително  се съдържа посочване на 

Възложителя и процедурата, за която се обединяват партньорите в него. Договорът трябва да 

съдържа клаузи, които гарантират, че: 

- всички членове на обединението са отговорни солидарно - заедно и поотделно, за 

изпълнението на договора; 

- всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия период на 

изпълнение на договора;  

- разпределение на дейностите, предмет на възлаганата обществена поръчка, между 

участниците в обединението и ресурсите, с които ще участва всеки един от участниците в 

обединението/консорциума;  

- участниците в обединението трябва задължително да определят лице или лица, което да 

представлява обединението за целите на поръчката.  

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

офертата.  

- Когато участникът, определен за изпълнител, е неперсонифицирано обединение на 

физически и/или юридически лица, възложителят не поставя изискване за създаване на 

юридическо лице, но договорът за обществена поръчка се сключва след като изпълнителят 

представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и 
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регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение или еквивалентни документи съгласно 

законодателството на държавата, в която обединението е установено. 

- При участие на клон на чуждестранно лице се спазват изискванията на чл. 36 от ППЗОП 

 

           Изпълнителите нямат право да: 

 

- сключват договор за подизпълнение с лице, за което е налице обстоятелство по чл. 54, ал. 1 

и/или чл. 55, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗОП. Подизпълнителите представят ЕЕДОП. 

- възлагат изпълнението на една или повече от дейностите, включени в предмета на 

обществената поръчка, на лица, които не са подизпълнители; 

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

включени в предмета на договора за подизпълнение. Не е нарушение на забраната за 

превъзлагане сключването на договори за услуги, които не са част от договора за обществената 

поръчка, съответно - от договора за подизпълнение. 

- Изпълнителят прекратява договор за подизпълнение, ако по време на изпълнението му 

възникне основание за отстраняване от процедурата или се установи, че подизпълнителя не 

отговоря на поставен критерий за подбор  в 14-дневен срок от узнаването. В тези случаи 

изпълнителят сключва нов договор за подизпълнение при спазване на условията и 

изискванията на чл. 66, ал. 11 от ЗОП, и представя на възложителя доказателства за спазване 

на изискванията по чл. 66, ал. 11 от ЗОП в 14-дневен срок от сключване на договора за 

подизпълнение. 

 

Възложителят ще отстрани от процедурата: 

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

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

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

а) предварително обявените условия на поръчката; 

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

трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното 

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

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 същия закон; 

4. участници, които са свързани лица. 

 

6.2. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ НА УЧАСТНИЦИТЕ  

 

Участникът трябва да прилага:  

1) система за управление на качеството, съответстваща на стандарт ЕN ISO 9001:2008/2015 

или еквивалентен (с обхват доставка и/или монтаж на мебели и/или офис обзавеждане),  

2) система за опазване на околната среда, съответстваща на стандарт EN ISO 14001:2004/2015 

или еквивалентен (с обхват доставка и/или монтаж на мебели и/или офис обзавеждане).  

Обстоятелството се удостоверява в част ІV, раздел Г на ЕЕДОП.  

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

съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за 
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акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по 

Многостранното 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. 

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 

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

срокове по независещи от него причини. 

 

Забележка:  

         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 обединение. 

       При разглеждане на офертите, когато е необходимо,  ще се извърши проверка по 

заявените от участниците данни, включително чрез изискване на информация от други органи 

и лица. От участниците може да се изиска да предоставят разяснения или допълнителни 

доказателства за данни, посочени в офертата в петдневен срок. Проверката и разясненията 

не могат да водят до промени в техническото и ценовото предложение на участниците. 

Възложителят отстранява от участие в процедура за  на обществена поръчка кандидат или 

участник, когато е установено, че е представил документ с невярно съдържание, свързан с 

удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за 

подбор. 

!!! Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата 

обществена поръчка, ако не отговаря на някое от горните изисквания. 

* Участник може да се позова 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. 

Участник, който се позовава на капацитета на трети лица трябва да представи в 

офертата си попълнен ЕЕДОП от всяко лице, с който да докаже, че ще разполага с неговите 

ресурси. 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. 

 

В случай, че участникът е посочил в офертата си, че ще използва подизпълнител/и, той 

трябва да представи доказателство за поетите от подизпълнителите задължения. 

Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и 
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дела от поръчката, който ще изпълняват и за тях да не са налице основания за отстраняване от 

процедурата.  

 

7. МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

 

Офертите на участниците, които отговарят на изискванията на Възложителя, се 

оценяват по следния начин: 

 

Настоящата обществена поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната 

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

възлагане: оптимално съотношение качество/цена, което се оценява въз основа на 

цената, както и на показатели, включващи качествени и екологични аспекти, свързани 

с предмета на обществената поръчка: 

Комплексната оценка има максимална стойност 100 точки. 

 

На първо място се класира участникът, получил най-висока комплексна оценка на 

офертата. 

Оценките по цената, сроковете за извършване на доставка и монтаж, за отстраняване на 

констатиран дефект/повреда, за гаранционна поддръжка и показателя, включващ качествени 

и екологични аспекти, свързани с предмета на обществената поръчка, се представят в числово 

изражение с точност до втория знак след десетичната запетая. 

 

Формулата по която се изчислява „Комплексната оценка“ за всеки участник е:  

КО = П1 + П2 + П3 + П4 + П5  

където: 

 П1 е показател „Техническо предложение на участника за изпълнение на 

поръчката“ (ТП) 

 П2 е показател „Предложен срок за доставка и монтаж“ 

 П3 е показател „Предложен срок за отстраняване на констатиран дефект/повреда“  

 П4 е показател „Предложен срок за гаранционна поддръжка“  

 П5 е показател „Ценово предложение за изпълнение на поръчката“  

 

1. Начин за определяне на оценката по показател П1 – „Техническо предложение 

на участника за изпълнение на поръчката“ 

 

Оценката по показател „П1“ се формира на базата на представеното от всеки участник 

техническо предложение. На оценка подлежат единствено предложения, които отговарят на 

минималните изисквания на възложителя към съдържанието на отделните части на офертата, 

на другите изисквания на възложителя, посочени в документацията за участие, на 
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техническата спецификация, на действащото законодателство, на съществуващите технически 

изисквания и стандарти и са съобразени с предмета на поръчката. 

 

 Оценка по Показател П 1 — „Техническо предложение на участника за изпълнение 

на поръчката“ — максимален брой точки - 30 точки. 

Метод на формиране на оценката: за предложения, които отговарят на минималните 

изисквания на техническите спецификации, на действащото законодателство, на 

съществуващите технически изисквания и стандарти и са съобразени с предмета на поръчката. 

Демонстрирани са техническите параметри на материалите, вложени в отделните артикули от 

офис обзавеждането, като част от предмета на поръчката спрямо данните и информацията, 

посочени в техническите спецификации. Предложени са технологиите за изпълнение на 

отделните дейности, включени в предмета на поръчката, при пълно съобразяване и в 

съответствие с данните, заложени в техническите спецификации, които гарантират 

устойчивост и високо качество. Установява се, че предложението напълно отговаря на 

техническите спецификации, като ги допълва или превъзхожда, защото: 

- съдържа предложение на техническите предимства, свързани с технологичните параметри 

на материалите, вложени в отделните артикули от офис обзавеждането, като част от предмета 

на поръчката спрямо данните и информацията, посочени в техническите спецификации и 

гарантира качествен ефект при изпълнението на поръчката и 

- съдържа аргументирано предложение по отношение на бъдещите функционални и/или 

естетически характеристики на отделните артикули от офис обзавеждането и представляващо 

добавена стойност по отношение на експлоатационните качества на доставеното и монтирано 

оборудване. Предложени са и са аргументирани конкретни функционални и естетически 

характеристики, свързани с използването на офис обзавеждането от потребителите му, като 

безпроблемна употреба, здравина, удобство, ергономичност и др. и 

- когато се установи, че участникът е предложил иновативни характеристики и условия, за 

които се установява от комисията, че са адекватни на предмета на поръчката и  

- когато участникът е изготвил проекти с обемно-пространствено разположение за 

обзавеждане на офис кабинети и заседателна зала, като проектите съдържат 2D и 3D 

визуализация, макет „Цветова карта“, схеми с минимум три проекции, размери и разрези на 

предложеното за изпълнение обзавеждане, вкл. вътрешно разпределение при стоки с врати и 

глуха част, посочени са количествата и вида на вложените материали, изложени са аргументи 

за избор по отношение на функционалност, екологичност и естетичност, цвят, рационалност 

при разположението им с оглед на предназначението. В изготвените проекти с 2D и 3D 

визуализация и макет на „Цветова карта“ са взаимосвързани изборът на предложеното за 

изпълнение обзавеждане с предназначението на помещението. 

 

 оценка 30 точки – за предложения, в които комисията установи едновременно наличие 

на всички надграждащи базовите изисквания на възложителя примерни показатели, посочени 

по-горе. 

 

оценка 15 точки – за предложения, в които комисията установи наличието на два или 

три от надграждащите базовите изисквания на възложителя примерни показатели, посочени 

по-горе. 
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 оценка 5 точки – за предложения, в които комисията установи наличието на един от 

надграждащите базовите изисквания на възложителя примерни показатели, посочени по-горе. 

 

 оценка 1 точка – за предложения, в които комисията установи, че отговарят 

единствено на базовите изисквания, посочени в техническите спецификации без да ги 

превъзхождат и/или надграждат по отношение на примерните показатели, посочени по-горе 

за яснота на участниците. 

 

За целите на настоящата методика използваните определения следва да се тълкуват 

както следва: 

- „Аргументи/Аргументирано” следва да се разбира обосновка на предложение, 

отчитащо спецификата на настоящата обществена поръчка, както и такова, което 

съответства на конкретен елемент от предмета на поръчката, за който се отнася и 

предоставя описан мотив за избран вид/ метод/ начин или др. приложим подход с оглед 

доказване на изискваните характеристики; 

- „Добавена стойност” следва да се разбира предложение, което е адекватно на 

предмета на поръчката за конкретен елемент, дейност или система, което не се изисква 

в техническите спецификации, но води до по-качествен продукт и до подобряване 

функционалността и/или устойчивостта и/или естетическите и/или екологичните 

характеристики на отделните артикули от офис обзавеждането. 

- „Качествен ефект“ има предложение, което демонстрира предимствата и 

техническите характеристики на материалите, вложени в отделните артикули от 

офис обзавеждането, за да докаже, че са най-качествените на пазара. От 

предложението личи, че участникът е оферирал дори и най-дребните детайли, свързани 

с бъдещата реализация на договора в частта му относно доставката и монтажа на 

офис оборудването, (направата на възможно най-качественото на пазара предложение 

относно даден продукт или материал в сравнение с посочения в техническата 

спецификация, която води до високо качество по отношение на здравина на изпълнение 

и/или устойчивост при дълготрайна употреба). 

- „Технически предимства“ са налице, когато даден продукт или материал въз основа на 

техническите й/му параметри, предлагани от участник, го отличава от останалите 

продукти или материали, като по този начин - тези продукти или материали, 

притежаващи технически предимства в сравнение с други продукти или материали, са 

доказани чрез изпитвания и/или тестове и/или сертификати, че са по-добри (по 

отношение на качествено изпълнение) и/или по-устойчиви (по отношение на 

дълготрайна употреба) или по-здрави (по отношение на якост и издръжливост въз 

основа на дълготрайна употреба). Такива, които не са доказани и/или тествани и/или 

сертифицирани от акредитирани институции и/или лица не се считат за технически 

предимства относно даден продукт или материал. 
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- „Иновативни характеристики“ са такива характеристики, предложени от участник, 

които не са обичайни за даден продукт и/или за даден материал, а са нови/нововъведени 

в последно време чрез иновация и/или новост в дадена област. 

Посочените понятия са разписани във връзка с чл. 70, ал. 4, т. 1 ЗОП и са приложими 

към предмета на настоящата поръчка.  

 

2. Начин за определяне на оценката по показател П2 „Предложен срок за 

извършване на доставка и монтаж“ - в работни дни - цяло число. 

 

ВАЖНО: Срокът за извършване на доставка и монтаж се посочва в работни дни - в 

цяло число. Срокът за извършване на доставката и монтажа следва да не е по - кратък 

от 5 (пет) работни дни и не по-дълъг от 30 (тридесет) работни дни след уведомление от 

Възложителя и превеждане на аванса по договора. 

Максималният брой точки по този показател е 10 т., които получава офертата с предложен 

най-кратък срок за извършване на доставка и монтаж и се определя по следната формула: 

    Срдоставка и монтаж min 

Срдоставка и монтаж  =  ------------------------------ х 10, където 

                                   Срдоставка и монтаж съотв. 

 

Срдоставка и монтаж min - най-краткият предложен срок за извършване на доставка и монтаж; 

Срдоставка и монтаж съотв. - предложен срок за извършване на доставка и монтаж от съответния 

участник. 

 

 

3. Начин за определяне на оценката по показател П3 „Предложен срок за 

отстраняване на констатиран дефект/повреда“ - в работни дни - цяло число. 

 

ВАЖНО: Срокът за отстраняване на констатиран дефект/повреда, появили се по 

време на срока на гаранционна поддръжка на мебелите, се посочва в работни дни в цяло 

число. Срокът не може да бъде по-кратък от 1 (един) работен ден и по-дълъг от 5 (пет) 

работни дни след получаване на уведомлението от Възложителя за констатиран дефект 

и/или повреда на доставеното и монтирано обзавеждане. 

 

Максималният брой точки по този показател е 5 т., които получава офертата с предложен 

най-кратък срок за отстраняване на констатиран дефект/повреда и се определя по следната 

формула: 

 

   Срдефекти min 

Срдефекти  =  -------------------- х 5, където 

                        Срдефекти съотв. 

 

Срдефекти min - най-краткият предложен срок за отстраняване на констатиран 

дефект/повреда; 
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Срдефекти съотв. - предложен срок за отстраняване на констатиран дефект/повреда от 

съответния участник. 

 

4. Начин за определяне на оценката по показател П4 „Предложен срок за 

гаранционна поддръжка“ - в месеци – цяло число. 

 

ВАЖНО: Срокът на гаранционна поддръжка не може да е по-кратък от 12 месеца и 

по-дълъг от 36 месеца, считано от датата на подписване на обобщения двустранен 

приемо-предавателен протокол за доставените и монтирани мебели. 
 

Максималният брой точки по този показател е 5 т., които получава офертата c предложен 

най-дълъг гаранционен срок и се определя по следната формула: 

 

      Сргаранционна поддръжка n 

Сргаранционна поддръжка  =  -------------------------------- х 5, където 

                               Сргаранционна поддръжка max 

 

Сргаранционна поддръжка n е предложеният гаранционен срок в месеци на съответния участник; 

Сргаранционна поддръжка max е най-дългият предложен гаранционен срок в месеци 

 

5. Начин за определяне на оценката по показател П5 „Ценово предложение за 

изпълнение на поръчката“ 

 

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

възложителя, не се отваря. 

участникът предложил най – ниска обща цена за доставка и монтаж на обзавеждането, 

получава максимален брой точки по съответния подпоказател.  

 

максималната оценка по този показател е 50 точки. 

 

оценката на предложената от участниците обща стойност се определя като най-ниската 

предложена стойност получава максималния брой точки, посочени по-горе за него. точките  

по предложените от другите участници стойности се изчисляват по формулата: 

Цn = (Цмин.)  х 50, където 

                 Цi 

 

Цмин. е стойността на най–ниската предложена цена  

Цi е предложената цена от съответния участник, чиято оферта се разглежда. 

 

 

3. Комплексна оценка (КО) с максимален брой - 100 точки. 

Комплексната оценка се изчислява по следната формула: 

 

КО = ТП + СРдоставка и монтаж + СРдефекти + Сргаранционна поддръжка + Ц, където: 
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КО - Комплексна оценка на оценяваната оферта; 

 

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ: 
Крайното класиране на участниците се извършва съобразно броя на точките, получени от 

оценяването на офертата.  

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. 

В случай че двама или повече участници получат равни комплексни оценки, изпълнителят 

се определя по правилата на чл. 58 от ППЗОП. 

8. ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА  

8.1. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКАТА НА ОФЕРТАТА.  

Документацията по настоящата обществена поръчка е налична и се предоставя 

неограничено, пълен, безплатен и пряк достъп в профила на купувача на https://so-

oborishte.com/%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%

d0%b0-%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%8a%d1%87%d0%ba%d0%b0-

%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%b4%d1%83%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b

0-%d1%81-%d0%bf%d1%80%d0%b5/ 

2. Всяко заинтересовано лице или участник може да поиска писмено, до 10 дни преди 

изтичането на срока за получаване на офертите, от Възложителя разяснения по условията на 

обществената поръчка. Възложителят публикува разясненията в профила на купувача, в срок 

до 4 дни от получаване на искане, но не по-късно от 6 дни от срока за подаване на заявления 

за участие. 

3. При изготвяне на офертата участникът трябва да се придържа точно към условията, обявени 

от Възложителя и образците на документи. Участникът трябва да проучи всички указания, 

образци, условия в документацията. Невъзможността да предостави цялата информация, 

изисквана в документацията или представянето на оферта, неотговаряща на изискванията на 

Възложителя, посочени в документацията, е риск за участника и може да доведе до 

отстраняване му. 

4. Офертата следва да отговаря на изискванията, посочени в обявата и в настоящите указания 

и да бъде оформена по приложените към документацията образци на приложения. Условията 

в образците от документацията за участие са задължителни за участниците и не могат да бъдат 

променяни от тях. 

5. Офертата на участника и всички приложени към нея документи и информация следва да 

бъдат представени на български език, а в случай че документите са на чужд език – с превод на 

български език. Всички останали документи и информация следва да бъдат представени в 

оригинал или като копие, заверено с подпис и текстово обозначение/печат „Вярно с 

оригинала”. 

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

7. Документите, съдържащи се в офертата, се подписват от управляващия и представляващ 

участника. В случай че офертата не е подписана от управляващия и представляващ участника, 

в офертата следва да се представи нотариално заверено пълномощно в оригинал на лицето, 

което е надлежно упълномощено да представлява участника в процедурата и да подписва 

офертата. 
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8. Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен участник в процедура за възлагане на 

обществена поръчка, ако може самостоятелно да подава оферти и да сключва договори, 

съгласно законодателството на държавата, в която е установен.. Когато участник в 

процедурата е клон на чуждестранно лице, което може самостоятелно да подава оферти и да 

сключва договори, съгласно законодателството на държавата, в която е установен и за 

доказване на съответствие с изискванията за технически и професионални способности, 

клонът се позовава на ресурсите на търговеца, следва да представи доказателства, че при 

изпълнение на поръчката ще има тези ресурси на разположение. 

8.2. ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТАТА. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА  

I.1. Документите, свързани с участието в процедурата, се представят в запечатана 

непрозрачна опаковка от участника или от упълномощен от него представител лично или чрез 

пощенска или куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адрес: гр. София, 

район „Оборище“, ул. „Мадрид” 1 всеки работен ден от 08:30 ч. до 17:00 ч., най-късно до 

крайния срок за подаване на оферти, посочен в обявлението за обществената поръчка. 

2. Върху опаковката участникът посочва: 

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

приложимо; 

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

2.3. наименованието на обществената поръчка, за която се подава офертата. 

3.Опаковката съдържа документите по чл.39, ал.2 и ал.3, т.1 от ППЗОП, опис на 

представените документи и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови 

параметри“, който съдържа ценовото предложение по чл.39, ал.3, т.2 от ППЗОП. 

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

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

за участие при възложителят се води регистър, в който се отбелязват: подателят на офертата, 

номера, датата и часа на получаване, причините за връщане на офертата, когато е приложимо. 

5. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците 

оферти, които са представени след изтичане на крайния срок или в незапечатана или в 

опаковка с нарушена цялост. 

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

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

който се подписва от представител на възложителя и от присъстващите лица. Офертите от 

списъка се въвеждат в регистъра по т.4. Не се допуска приемане на оферта от лица, които не 

са включени в списъка. 

7. Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчано писмо с обратна разписка, 

разходите са за сметка на участника. В този случай, той следва да изпрати предложението така, 

че да обезпечи неговото пристигане на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на 

срока за подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на предложението е за 

участника. За получено уведомление по време на процедурата се счита това, което е 

достигнало до адресата. 

8. Всеки участник в процедурата може да промени, допълни или да оттегли офертата си 

до изтичане на срока за подаване на офертите. В случай, че се подаде допълнение или промяна 

на офертата, то тя трябва да отговаря на изискванията и условията за представяне на 
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първоначалната оферта, като върху опаковката бъде отбелязано следното: „Допълнение/ 

промяна на оферта с вх. № ...”. 

9. След крайния срок за подаване на офертите участниците не могат да извършват 

изменения и допълване на офертата и същите не могат да бъдат оттегляни. 

II. Офертата трябва да съдържа най-малко следните документи: 

1. Заявление  

2.  Опис на предоставените документи- свободен текст; 

3. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) (Образец № 1) за 

участника, подписан от всички лица по чл. 40, ал. 1 от ППЗОП в съответствие с изискванията 

на закона и условията на Възложителя, а когато е приложимо - ЕЕДОП за всеки от участниците 

в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всичко трето лице, 

чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката. Допълнителни пояснения 

в раздел 12. 

3. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо. 

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

обединението, в случай че участникът е обединение, което не е юридическо лице (учредителен 

акт/споразумение/договор за обединение/консорциум). 

Документ за създаване на обединение (когато участникът е обединение), съдържащ правното 

основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с 

конкретната обществена поръчка: 

а/ правата и задълженията на участниците в обединението; 

б/ разпределението на отговорността между членовете на обединението; 

в/ дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението; 

г/ всички членове на обединението са отговорни, заедно и поотделно, по закон за изпълнението 

на договора; 

д/ посочване на упълномощено лице, което ще представлява участника при изпълнението на 

договора и което лице е упълномощено да задължава, да получава указания за и от името на 

всеки член на обединението;  

е/ не се допускат промени в състава на обединението след крайния срок за подаване на 

офертата, както и споразумението следва да съдържа клаузи, от които да е видно какво е 

разпределението на дейностите на отделните съдружници, с ясно и конкретно посочване на 

дейностите, които всеки от тях ще изпълнява в рамките на договора за обществената поръчка. 

Към офертата си участниците прилагат и документ, подписан от лицата в обединението, в 

който задължително се посочва представляващият, в случай, че то е не посочено в 

споразумението.  

5. „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” – образец № 5 за изпълнение на поръчката - 

съобразно приложените образци и указания в документацията и съдържа: 

5.1) Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е 

законният представител на участника; 

5.2) Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на участника – Образец № 6.  

5.3)Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор -Образец № 2; 
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5.4) Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

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

Образец № 3; 

5.5) Декларация за срока на валидност на офертата - Образец № 4 

5.6) Декларация за съгласие за ползване на лични данни – Образец № 9 

Плик „Предлагани ценови параметри“ 

6.„ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” на участника - изготвя се и се представя, съгласно 

Образец №6, като се поставя в отделен непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови 

параметри”.  

7. КСС- Образец № 7. Представя се на хартиен и електронен  носител  в редактирируем 

вариант. Участникът осигурява пълно съответствие между хартиения и електронния носител. 

КСС - то се  поставя в плика с надпис „Предлагани ценови параметри“.  

При разлика между сумите, изразени с цифри и думи, за вярно се приема словесното 

изражение на сумата. При изготвяне на офертата всеки Участник трябва да се придържа точно 

към условията, обявени от Възложителя на обществената поръчка, посочени в настоящата 

документация. При несъответствие между цифрова и изписана с думи цена ще се взема 

предвид изписаната с думи.  

Извън плика с надпис „Предлагани ценови параметри” не трябва да е посочена никаква 

информация относно цената. Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в 

офертата си извън плика "Предлагани ценови параметри" елементи, свързани с предлаганата 

цена /или части от нея/, ще бъдат отстранени от участие в процедурата. 

 

9. КОМУНИКАЦИЯ И ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И 

УЧАСТНИЦИТЕ  

Всички комуникации и действия на възложителя и на участниците са в писмен вид. 

Участникът може да представя своите писма и уведомления по факс, чрез препоръчано 

писмо с обратна разписка или куриерска служба, по електронен път.  

Решенията на Възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците, се 

изпращат по факс, или се връчват лично срещу подпис или се изпращат с препоръчано писмо 

с обратна разписка, чрез куриерска служба, по електронен път при условията и по реда на 

Закона за електронния документ и електронния подпис, чрез комбинация от тези средства. 

За получено се счита това уведомление, което е достигнало до адресата, на посочения 

от него адрес. Когато адресатът е сменил своя адрес и не е информирал своевременно за това 

ответната страна, или адресатът не желае да приеме уведомлението, за получено се счита това 

уведомление, което е достигнало до адреса, известен на изпращача. 

При подаване на офертата си участникът може да посочи коя част от нея има 

конфиденциален характер и да изисква от Възложителя да не я разкрива. Възложителят няма 

право да разкрива информация, предоставена му от участниците, посочена от тях като 

конфиденциална по отношение на технически или търговски тайни, с изключение на следните 

случаи:  

- при изпълнение на задължението от Възложителя да изпрати информация за 

сключения договор до Регистъра за обществени поръчки на АОП;  
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- когато при писмено искане от участник Възложителят изпълни законовото си 

задължение да му осигури достъп до протокола или предостави копие от протокола. В този 

случай Възложителят ще положи грижа и може да откаже достъп до информация, съдържаща 

се в протокола, когато предоставянето й противоречи на нормативен акт или предотвратява, 

ограничава или нарушава конкуренцията.  

Обменът и съхраняването на информация в хода на провеждане на процедурата за 

възлагане на обществена поръчка се извършват по начин, който гарантира целостта, 

достоверността и поверителността на информацията.  

Възложителят предоставя пълен електронен достъп до документацията за участие на 

интернет адрес: в раздел „Профил на купувача”.  

До приключване на процедурата за възлагане на обществена поръчка не се позволява 

размяна на информация по въпроси, свързани с провеждането й, освен по реда, определен в 

ЗОП, ППЗОП и в документацията, между заинтересовано лице, участник или техни 

представители и:  

а)органите и служители на общинската администрация, свързани с провеждането на 

процедурата;  

б)органите, длъжностните лица, консултантите и експертите, участвали в 

изработването и приемането на документацията за участие.  

Органите, длъжностните лица, консултантите и експертите, имащи отношение към 

провеждането на процедурата, нямат право да разгласяват информация относно извършваните 

от тях действия по или във връзка с процедурата, освен в случаите и по реда, определени с 

Документацията.  

Не е нарушение на изискването по предходната точка публикуването на съобщение за 

процедурата за възлагане на обществената поръчка в средствата за масова информация, както 

и на интернет страницата на район „Оборище“ - СО. 

С публикуването на документите на профила на купувача се приема, че 

заинтересованите лица, кандидатите и/или участниците са уведомени относно отразените в 

тях обстоятелства, освен ако друго не е предвидено в ЗОП. 

При публикуване на документите по чл. 42, ал. 2 от ЗОП, свързани с настоящата 

обществена поръчка, се заличава информацията, по отношение на която участниците 

правомерно са се позовали на конфиденциалност във връзка с наличието на търговска тайна, 

както и информация, която е защитена със закон. На мястото на заличената информация се 

посочва основанието за заличаване. 

Обменът на информация между Възложителя и заинтересованите лица/участниците, е 

в писмен вид, на български език, и се извършва чрез: 

а) връчване лично срещу подпис;  

б) по пощата- чрез препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриерска служба 

с обратна разписка, изпратено на посочения от заинтересованото лице/участника адрес; 

в) по електронна поща 

г) факс. 

Неправилно посочен адрес, факс или електронна поща за кореспонденция или 

неуведомяване за промяна на адреса, факса и електронната поща за кореспонденция 

освобождава Възложителя от отговорност за неточно изпращане на уведомленията. 
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10. ДРУГИ УКАЗАНИЯ  

За въпроси, във връзка с провеждането на процедурата и подготовката на офертите от 

участниците, които не са разгледани в настоящата Документация, се прилагат правилата, 

разписани в ЗОП, ППЗОП, Обявлението за обществена поръчка и условията, посочени в други 

документи от настоящата Документация за обществена поръчка. 

 

ВАЖНО !!! 

В изпълнение на разпоредбата на чл. 48 ал. 2 от ЗОП да се счита добавено "или 

еквивалент" навсякъде, където в документацията или техническата спецификация по 

настоящата поръчка са посочени стандарти, технически одобрения или спецификации или 

други технически еталони, както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска 

марка, патент, тип, произход или производство. 

Ако някъде в техническата документация или документацията за участие има 

посочен: конкретен модел, търговска марка, тип, патент, произход, производство или др., 

възложителя на основание чл.50 ал.1 от ЗОП ще приеме всяка оферта, когато участникът 

докаже с всеки относим документ, че предложеното от него решение отговаря по 

еквивалентен начин на изискванията, определени в техническите спецификации. 

Всички материали трябва да отговарят на изискванията на действащите Български 

държавни стандарти, на изискванията на инвестиционните проекти, БДС, EN или, ако са 

внос, да бъдат одобрени за ползване на територията на Република България и да са с 

качество, отговарящо на гаранционните условия. Не се допуска изпълнение с нестандартни 

материали. 

11. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР, ГАРАНЦИИ, ПРЕКРАТЯВАНЕ НА 

ПРОЦЕДУРАТА  

 

СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 

 

Преди сключване на договора за обществената поръчка, Възложителят изисква от 

участника, определен за изпълнител, да предостави: 

1. Актуални документи, удостоверяващи липсата на основания за отстраняване от 

процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор, съгласно чл. 58 от 

ЗОП. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива. 

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

съответните документи, издадени от компетентен орган, съгласно законодателството на 

държавата, в която участникът е установен. 

2. В случай че определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на 

физически и/или юридически лица, договорът се сключва след като изпълнителят представи 

заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или 
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еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е 

установено, както и съответните документи по т. 1 за всички участници в обединението. 

3. При подписване на договора участникът, определен за изпълнител, представя 

гаранция за изпълнение на договора за обществена поръчка в определения в документацията 

размер. 

4. Възложителят не сключва договор за обществена поръчка когато участникът, 

определен за изпълнител:  

4.1. Откаже да сключи договор; 

4.2. Не изпълни някое от условията по т. 1 – 3.  

5. Изменения на настоящия договор се правят при условията на чл. 116 от ЗОП. 

           

 ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 
 

         За обезпечаване изпълнението на настоящия договор, при подписването му, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да представи документ за внесена гаранция за изпълнение на 

задълженията си по него. Гаранцията се представя в една от следните форми: 
 

1. Депозит на парична сума в лева в размер на 5 % от общата стойност на договора без 

ДДС по банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както следва: 
 

  Банка:  Общинска банка- клон „Врабча“ 

BIC:     SOMBBGSF 

IBAN:  BG40SOMB91303326305401 
 

2. Банкова гаранция за сума в лева в размер на 5 % от общата стойност на договора без 

ДДС със срок на валидност - 30 /тридесет/ дена след изтичане срока на договора. Гаранцията 

трябва да бъде безусловна, неотменима, с възможност да се усвои изцяло или частично в 

зависимост от претендираното обезщетение. Гаранцията трябва да съдържа задължение на 

банката гарант, да извърши безусловно плащане, при писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, 

в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от задълженията си по договора. 
 

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

изпълнителя. Възложителят следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по тази 

застраховка. Застраховката не може да бъде използвана за обезпечение на отговорността на 

изпълнителя по друг договор. Застраховката следва да е със срок на валидност минимум 

30 /тридесет/ дена след изтичане срока на договора; 

 

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА 

 

1. Възложителят прекратява процедурата с мотивирано решение, когато:  

а) не е подадена нито една оферта; 

б) всички оферти не отговарят на предварително обявените условия за представяне, вкл. 

за форма, начин и срок или са неподходящи; 

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

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

г) първият и вторият класирани участници откажат да сключат договор; 
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д) отпадне необходимостта за провеждане на процедурата или от възлагане на договора 

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

финансиране за изпълнението на поръчката по причини, които Възложителят не е могъл да 

предвиди; 

е) установи нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат 

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

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

договор за обществена поръчка; 

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

променили кръга на заинтересованите лица; 

2. Възложителят може да прекрати процедурата с мотивирано решение, когато: 

а) е подадена само една оферта; 

б) има само една подходяща оферта;  

в) участникът, класиран на първо място:  

- откаже да сключи договор;  

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

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

 

12 . ОБРАЗЦИ И УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКАТА ИМ 

 

Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП): 

1. Възложителят е предоставил образец на ЕЕДОП в генерирани файлове към 

документацията за обществената поръчка (espd-request) в XML, в PDF и текстообработващ 

формат.    

            Съгласно чл. 67, ал.4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с § 29, т. 5, 

б. „а” от Преходните и заключителни разпоредби на ЗОП, в сила от 1 април 2018 г. Единният 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) може да се представи в електронен 

вид.  

  Връзка към системата за еЕЕДОП може да се осъществи чрез Портала за обществени 

поръчки, секция РОП и e-услуги/Електронни услуги на Европейската комисия, както и 

директно на адрес: https:/ec.europa.eu/tools/espd  

  Информация за използването на системата за еЕЕДОП може да бъде намерена на адрес: 

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/17242  

           Възможен начин за предоставяне на ЕЕДОП в електронен вид, съгласно публикувани 

методически указания на сайта на АОП изх. Номер МУ-4/02.03.2018 г., е той да бъде цифрово 

подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в 

процедурата. Форматът, в който се предоставя документът не следва да позволява редактиране 

на неговото съдържание. Друга възможност за предоставяне е чрез осигурен достъп по 

електронен път до изготвения и подписан електронно ЕЕДОП. В този случай документът 

следва да е снабден с т.нар. времеви печат, който да удостоверява, че ЕЕДОП е подписан и 
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качен на интернет адреса, към който се препраща, преди крайния срок за получаване на 

офертите.  

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

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

2. Липсата на основанията за отстраняване и съответствието с поставените от 

Възложителя критерии за подбор се декларират от участника чрез попълване и представяне на 

Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), съгласно чл. 67, ал. 1 от ЗОП. 

Документът се представя в електронен вид, подписан от лицата, които представляват 

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

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

В ЕЕДОП 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. 

3. Участник, който участва самостоятелно в обществената поръчка и не използва 

капацитета на трети лица и подизпълнители, попълва и представя един ЕЕДОП. 

4. 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 информацията по т. 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. 

Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно 

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

отстраняване от процедурата. 

5. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, за всеки от участниците 

в обединението се представя отделен ЕЕДОП. 

6. Когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП се отнасят 

за повече от едно лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП. Основанията за 

отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за лицата, които представляват 

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

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

7. Когато е налице необходимост от защита на личните данни или при различие в 

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

ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за 

някои от лицата.  
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8. В случаите, когато се подава повече от един ЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с 

критериите за подбор, се съдържат само в ЕЕДОП, подписан от лице, което може 

самостоятелно да представлява съответния стопански субект. 

9. Съгласно чл. 59, ал. 5 от ЗОП, възложителят е посочил критериите за подбор и 

документите за тяхното доказване в обявлението, с което се оповестява откриването на 

процедурата, както и в документацията. 

10. Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички 

или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това 

е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. 

11. Преди сключването на договор за обществена поръчка възложителят изисква от 

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

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

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

такива. 

12. Обстоятелствата относно основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП, 

извън тези по част III, раздел А: Основания, свързани с наказателни присъди, от ЕЕДОП, както 

и основанията за отстраняване по чл. 107, т. 4 от ЗОП и по чл. 3, 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,  се декларират в ЕЕДОП, част III, раздел Г: „Други основания за изключване, 

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

възложителя на държава членка”, като:  

- ако по отношение на участника не са налице горепосочените основания за 

отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП, чл. 107, т. 4 от ЗОП и чл. 3, т. 8 във връзка с чл. 4 от 

Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 

юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните 

действителни собственици, участникът отбелязва отговор „НЕ” в дясната колона. 

- ако по отношение на участника са налице горепосочените основания за отстраняване 

по чл. 54, ал.1, т.1 от ЗОП, чл. 107, т. 4 от ЗОП и чл. 3, т. 8, без да са налице изключенията по 

чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 

юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните 

действителни собственици, участникът отбелязва отговор „ДА” в дясната колона и попълва и 

следващия ред относно предприети мерки за реабилитация, ако има такива. 

13. Участниците попълват само дясната колона „Отговор“ на таблицата от образеца на 

ЕЕДОП. 

14. Необходимата информация се попълва в полето, оградено със средни скоби  -[…..] 
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15. Когато е приложимо участникът представя документи, удостоверяващи 

предприетите от него мерки за доказване на надеждност, съгласно чл. 56 от ЗОП. Предприетите 

мерки се описват в съответния раздел на ЕЕДОП. Като доказателства за надеждността на 

участника се представят някои или всички от изброените в чл. 45, ал. 2 от ППЗОП документи.  

  

Съгласували: 

Юл. Качарова  

Заместник кмет на район “Оборище” – СО 

 

С. Иванова  

Заместник кмет на район “Оборище” – СO 

 

Л. Дончев 

Началник отдел ИИИКРКТД  

 

Кр. Цачева 

Началник отдел ФСДБ 

 

Д. Милева 

Гл. юрисконсулт  

 

 

Изготвил: 

И. Костова 

Ст. юрисконсулт 
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