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ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 

 

 

за обществена поръчка, възлагана чрез публично състезание с предмет: „Доставка  и 

монтаж на оборудване и обзавеждане по проект „Култура във вечността“ - код на 

проекта ROBG - 423, финансиран по програма за трансгранично сътрудничество 

„Interreg V-A Румъния - България 2014-2020 г.“, изпълняван съгласно сключен договор 

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 100721 / 05.09.2018 г.,  по 

обособени позиции: Обособена позиция № 1: Доставка и монтаж на обзавеждане за 

градска художествена галерия, кв. 42, УПИ IХ, гр. Елена; Обособена позиция № 2: 

Доставка и монтаж на техническо оборудване; Обособена позиция № 3: Доставка и 

монтаж на информационен киоск за обществен достъп до информация и интернет; 

Обособена позиция № 4: Доставка и монтаж на пейки /паркови и соларни/. 
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1. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

1.1. Обект на настоящата обществена поръчка по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от 

ЗОП е „доставка“. 

1.2. Предмет: „Доставка  и монтаж на оборудване и обзавеждане по проект „Култура 

във вечността“ - код на проекта ROBG - 423, финансиран по програма за трансгранично 

сътрудничество „Interreg V-A Румъния - България 2014-2020 г.“, изпълняван съгласно 

сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 100721 / 05.09.2018 

г., по обособени позиции:  

Обособена позиция № 1: Доставка и монтаж на обзавеждане за градска художествена 

галерия, кв. 42, УПИ IХ, гр. Елена;  

Обособена позиция № 2: Доставка и монтаж на техническо оборудване; 

Обособена позиция № 3: Доставка и монтаж на информационен киоск за обществен достъп 

до информация и интернет;  

Обособена позиция № 4: Доставка и монтаж на пейки /паркови и соларни/. 

1.3. Описание на предмета на поръчката: 

„Доставка  и монтаж на оборудване и обзавеждане по проект „Култура във вечността“ - код 

на проекта ROBG - 423, финансиран по програма за трансгранично сътрудничество „Interreg 

V-A Румъния - България 2014-2020 г.“, изпълняван съгласно сключен договор за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 100721 / 05.09.2018 г.,  по обособени 

позиции:  

Обособена позиция № 1: Доставка и монтаж на обзавеждане за градска художествена 

галерия, кв. 42, УПИ IХ, гр. Елена;  

Обособена позиция № 2: Доставка и монтаж на техническо оборудване; 

Обособена позиция № 3: Доставка и монтаж на информационен киоск за обществен достъп 

до информация и интернет;  

Обособена позиция № 4: Доставка и монтаж на пейки /паркови и соларни/. 

Подробно описание на артикулите по вид и количество, изискванията за изпълнение за всяка 

обособена позиция се съдържат в съответната Техническата спецификация. 

Определеният за изпълнител на обществената поръчка участник се задължава в момента на 

доставката да предаде на възложителя следните документи: гаранционни карти,  инструкция 

на български език за експлоатация и безопасност при употреба, (важи за всяка една 
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обособена позиция) 

1.4. Източник на финансиране 

Средствата за заплащане на обществената поръчка ще бъдат осигурени от проект „Култура 

във вечността“ - Код на проекта ROBG – 423, финансиран по Програма за трансгранично 

сътрудничество „Interreg V-A Румъния - България 2014-2020 г.“, Приоритетна ос 2 Зелен 

регион, Специфична цел 2.1 - „Подобряване на устойчивото използване на природното 

наследство и ресурси, и на културното наследство“. 

1.5. Възложител: Възложител на настоящата поръчка по смисъла на чл. 5, ал. 2, т. 9 от 

ЗОП е: 

Кметът на Община Елена с административен адрес:  

гр. Елена, п.к. 5070, ул. „Иларион Макариополски“ № 24 

Тел.: 06151 6132, факс: 06151 6510 

Е-mail: obshtina@elena.bg,  

Интернет адрес: http://elena.acstre.com/ 

Профил на купувача: http://zop.elena.bg/?p=3184 

1.6. Обособени позиции: 

Поръчката е разделена на обособени позиции: 

Обособена позиция № 1: Доставка и монтаж на обзавеждане за градска художествена 

галерия, кв. 42, УПИ IХ, гр. Елена;  

Обособена позиция № 2: Доставка и монтаж на техническо оборудване; 

Обособена позиция № 3: Доставка и монтаж на информационен киоск за обществен достъп 

до информация и интернет;  

Обособена позиция № 4: Доставка и монтаж на пейки /паркови и соларни/. 

1.7. Прогнозна стойност: 

Максималната прогнозна стойност на поръчката е 144 177,00 лв. (сто четиридесет и четири 

хиляди сто седемдесет и седем лева) без включен ДДС или 173 012,40 лв. (сто седемдесет 

и три хиляди и дванадесет лева и 0,40 ст.) с вкл. ДДС, по обособени позиции, както 

следва: 

Обособена позиция № 1 - Доставка и монтаж на обзавеждане за градска художествена 

галерия, кв. 42, УПИ IХ, гр. Елена - 58 707 лв. (петдесет и осем хиляди седемстотин и седем 

лева) без вкл. ДДС или 70 448,40 лв. (седемдесет хиляди четиристотин четиридесет и осем 

лева и 0,40 ст.) с вкл. ДДС. 
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Обособена позиция № 2 - Доставка и монтаж на техническо оборудване - 53 270 лв. (петдесет 

и три хиляди двеста и седемдесет лева) без вкл. ДДС или 63 924 лв. (шестдесет и три хиляди 

деветстотин двадесет и четири лева) с вкл. ДДС. 

Обособена позиция № 3 - Доставка и монтаж на информационен киоск за обществен достъп 

до информация и интернет – 8 000 лв. (осем хиляди лева) без вкл. ДДС или 9 600 лв. (девет 

хиляди и шестстотин лева) с вкл. ДДС. 

Обособена позиция № 4 - Доставка и монтаж на пейки /паркови и соларни/ - 24 200 лв. 

(двадесет и четири хиляди и двеста лева) без вкл. ДДС или 29 040 лв. (двадесет и девет 

хиляди и четиридесет лева) с вкл. ДДС. 

Посочената прогнозна стойност за поръчката като цяло и съответно по отделните 

обособени позиции представлява максималният финансов ресурс, който Възложителят 

може да осигури за изпълнението на поръчката. Посочените максимални стойности за  

поръчката по съответните обособени позиции като цяло са максимално допустимите 

стойности. Участник, предложил цена, по висока от прогнозната стойност по 

съответната обособена позиция от настоящата обществена поръчка, ще бъде отстранен 

от участие в процедурата. Възложителят ще отстранява от участие в процедурата 

участник, който в ценовото си предложение е посочил цена в лева без ДДС за съответния 

артикул, която надвишава максималната цена за съответния артикул, посочен в 

Техническата спецификация за съответната ОП от документацията за обществената 

поръчка. 

Цената, предложена от участника в лева без ДДС по съответната обособена позиция трябва 

да е закръглена до втората цифра след десетичния знак и следва да включва всички разходи, 

свързани с качественото и точно изпълнение на поръчката в описания вид и обхват, съгласно 

Техническа спецификация. 

1.8. Начин на плащане (важи за всяка една обособена позиция) 

Плащанията ще се извършват съгласно реда, условията и сроковете, посочени в проекта на 

Договор, неразделна част от документацията за обществена поръчка. 

1.9. Срок на договора и срок за изпълнение (важи за всяка една обособена позиция) 

- Срокът на договора започва да тече от датата на подписването му и е до датата на 

изпълнение на всички поети от Страните задължения по Договора, но не по-късно от 

12.08.2021 г. 

- Срокът за изпълнение на доставката и монтажа е съгласно техническото 

предложение на участника в календарни дни и включва времето от получаване на писмена 

заявка от Възложителя до завършване на монтажа на обзавеждането/оборудването. В 

посочения срок следва да се изпълнят всички дейности по доставка и монтаж. 

1.10. Срок за валидност на офертите 
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Срокът за валидност на офертите следва да е 180 календарни дни, считано от крайната дата 

за подаване на офертите. 

Възложителят си запазва правото да поиска удължаване на валидността на офертите до 

датата на сключване на договор с определения изпълнител. Участник, който не удължи 

валидността на офертата си в определения от Възложителя срок, ще бъде отстранен от 

процедурата за възлагане на обществена поръчка. 

1.11. Възможност за представяне на варианти в офертите 

Не се предвижда възможност за представяне на варианти в офертите. 

1.12. Място на изпълнение на поръчката 

Мястото за изпълнение на поръчката е гр. Елена, ул. "Д-р Христо Момчилов" № 2А, кв. 42, 

УПИ IX, по плана на гр. Елена. 

2. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В 

ПРОЦЕДУРАТА. 

2.1. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ 

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 дейностите от предмета на 

поръчката съгласно законодателството на държавата, в която е установено. 

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

се в документите, които съставят документацията за обществената поръчка. 

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

съответната обособена позиция. Всеки участник може да подава оферта за няколко 

обособени позиции (една или повече обособени позиции, до максималния брой обособени 

позиции по предмета на поръчката) при условие, че отговаря на изискванията на ЗОП, 

Правилника за прилагане на ЗОП (ППЗОП) и на изискванията на Възложителя, включително 

на критериите за подбор, посочени в обявлението и настоящата документация. 

4. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като 

подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. 

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

юридическо лице може да участва само в едно обединение. 

6. Свързани лица по смисъла на § 2, т. 45 от допълнителните разпоредби на ЗОП не 

могат да подават самостоятелни оферти в една и съща процедура. В случай че по време на 

провеждане на процедурата настъпи подобно обстоятелство участникът е длъжен да уведоми 

писмено възложителя в 3-дневен срок от настъпването му. 

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



7 

 

 

 

  
 

 
 

Проект съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално 
развитие в рамките на Програма Interreg V-A Румъния България 

 
 

може самостоятелно да подава оферта и да сключва договори съгласно законодателството на 

държавата, в която е установен. В случай, че за доказване на съответствие с изискванията за 

икономическо и финансово състояние, техническите и професионални способности, клонът 

се позовава на ресурсите на търговеца, клонът представя доказателства, че при изпълнението 

на поръчката ще има на разположение тези ресурси. 

2.1. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЛИЧНО СЪСТОЯНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ 

1. За участник в процедурата следва да не са налице основанията за отстраняване 

по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, а именно: 

1.1 е осъден с влязла в сила присъда, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 

192а, чл. 194-217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от 

Наказателния кодекс; 

1.2. е осъден с влязла в сила присъда, за престъпление, аналогично на тези по чл. 54, ал. т. 1 

от ЗОП в друга държава членка или трета страна; 

1.3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, 

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

или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или 

аналогични задължения съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или 

участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган; 

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

1.5. е установено, че: 

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

липса на основания за отстраняване или декларираното изпълнение на критериите за подбор; 

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

основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

1.6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, 

нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 

3, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата 

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

компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или 

участникът е установен. 

1.7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен. 

Основанията по т. 1.1, 1.2 и 1.7 се отнасят за лицата, които представляват участника или 

кандидата и за членовете на неговите управителни и надзорни органи съгласно регистъра, в 

който е вписан участникът или кандидатът, ако има такъв, или документите, удостоверяващи 

правосубектността му. Когато в състава на тези органи участва юридическо лице, 

основанията се отнасят за физическите лица, които го представляват съгласно регистъра, в 
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който е вписано юридическото лице, ако има такъв, или документите, удостоверяващи 

правосубективността му. 

В случаите, когато участникът, или юридическо лице в състава на негов контролен или 

управителен орган се представлява от физическо лице по пълномощие, основанията по т. 1.1, 

1.2 и 1.7 се отнасят и за това физическо лице. 

2. За участник в процедурата следва да не са налице основаннята за 

отстраняване по чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП, а именно: 

2.1. 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; 

 

3. Други специфични национални основания за отстраняване, които следва да не 

са налице за участник в процедурата, са: 

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

255а и чл. 256 - 260 НК (чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП); 

- нарушения по чл. 61, ал. I, чл. 62, ал. I или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от 

Кодекса на труда (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП); 

- нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност в 

сила от 23.05.2018 г. (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП); 

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

конкретната процедура (чл. 107, т. 4 от ЗОП); 

- наличие на обстоятелство 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; 

- обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане 

на незаконно придобитото имущество. 

Всеки участник декларира, че за него не са приложими гореизброените обстоятелства, 

като в част III, буква „Г“ от Единния европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) за липсата се отбелязва отговор „НЕ“. 

Удостоверяване: 

При подаването на офертата участникът декларира липсата на основанията за отстраняване 

чрез представянето на Единен европейски документ за обществени поръчки в 
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електронен вид (еЕЕДОП) - като попълват разделите на Част III ,,Основания за 

изключване“. 

В хипотезата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска от участниците по всяко 

време да представят всички или част от посочените в чл. 58 от ЗОП документи, чрез които се 

доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното 

възлагане на поръчката. 

Доказване: 

При сключване на договора Възложителят изисква актуални документи съгласно чл. 58 от 

ЗОП, удостоверяващи липсата на основания за отстраняване от процедурата при спазване на 

изискванията на чл. 67, ал. 8 от ЗОП. 

3. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР 

3.1. ГОДНОСТ (ПРАВОСПОСОБНОСТ) ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА 

ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ 

Възложителят не поставя изискване за годност за упражняване на професионална дейност на 

участниците. 

3.2. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ НА 

УЧАСТНИЦИТЕ 

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние на 

участниците. 

3.3. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ 

НА УЧАСТНИЦИТЕ 

Възложителят не поставя изисквания за технически и професионални способности на 

участниците. 

4. ИЗПОЛЗВАНЕ КАПАЦИТЕТА НА ТРЕТИ ЛИЦА 

Съгласно чл. 65, ал. 1 от ЗОП участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, 

независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с 

икономическото и финансовото състояние, техническите и професионалните способности. 

5. УЧАСТИЕ НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ 

В съответствие с чл. 66, ал. 1 от ЗОП 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, 

като за такова се приема и представения от подизпълнителя еЕЕДОП. 

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 
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от процедурата. Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на тези 

условия, поради промяна в обстоятелствата преди сключване на догоора за обществена 

поръчка. 

Когато участникът ще използва подизпълнител, за всеки от посочените с офертата 

подизпълнители следва да представи еЕЕДОП за доказване на съответствието им с 

критериите за подбор съобразно вида и дела на участието им и липсата на основанията за 

отстраняване. В него се предоставя съответната информация, изискана от възложителя и се 

посочват националните бази данни, съдържащи декларираните обстоятелства или 

компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която е установен, 

са длъжни да предоставят информация. 

След сключване на договора за обществена поръчка и най-късно преди започването на 

изпълнението му, изпълнителя уведомява възложителя за името, данните за контакт и 

представителите на подизпълнителите, посочени в офертата, като следва да го уведомява за 

всяка промяна в предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката. 

Изпълнителите сключват договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в 

офертата, като в срок от 3 дни от сключването му (или на допълнителното споразумение за 

замяната му, когато е приложимо) изпълнителят изпраща копие от договора/допълнителното 

споразумение на възложителя, ведно с доказателствата, че са спазени условията по чл. 66, ал. 

2 и ал. 11 от ЗОП. 

След сключване на договора за възлагане на обществената поръчка замяна или включване на 

подизпълнител се осъществява само при условията на чл. 66, ал. 14 и ал. 15 от ЗОП. 

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

включени в предмета на договора за подизпълнение. 

Приложимите правила относно директните разплащания с подизпълнители са съгласно реда 

по чл. 66, ал. 7 - ал. 10 от ЗОП. 

При подписване на договора участникът, избран за изпълнител, представя за всеки от 

подизпълнителите, включени в офертата му документи, удостоверяващи липсата на 

основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии 

за подбор. 

6. УЧАСТИЕ НА ОБЕДИНЕНИЯ. НЕПЕРСОНИФИЦИРАНИ ДРУЖЕСТВА 

Възложителят не поставя изискване обединенията да имат определена правна форма, за да 

участват при възлагането на поръчка. 

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, той следва да 

приложи към офертата си копие от документ, от който е видно правното основание за 

създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната 

обществена поръчка: 
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1. правата и задълженията на участниците в обединението; 

2. клауза за солидарна отговорност на лицата - участници в обединението, за 

задълженията по договора за обществена поръчка; 

3. видът на дейностите, които ще изпълнява всеки от членовете на обединението. 

Документът следва да е подписан от лицата в обединението, като в него задължително се 

посочва представляващият обединението. Когато в договора не е посочено лицето, което 

представлява участниците в обединението се представя и документ, подписан от лицата в 

обединението, в който се посочва представляващият. 

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 съответната 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 обединението е регистрирано по БУЛСТАТ, преди датата на подаване на 

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

идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която 

участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при 

провеждането на процедурата. 

Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или 

юридически лица, договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят 

представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и 

регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на 

държавата, в която обединението е установено. 

Преди сключване на договора, когато определеният изпълнител е неперсонифицирано 

обединение на физически и/или юридически лица, същият следва да представи заверено 

копие от удостоверение за данъчна регистрация и за регистрация по БУЛСТАТ или 

еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е 

установено. 

7. ПОДГОТОВКА И СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА 

1. Офертата се представя 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: Община Елена, гр. Елена 5070, ул. 

„Иларион Макариополски“ № 24 , стая 204. 

1. Върху опаковката участникът посочва: 

1.1. наименованието на участника; 
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1.2. адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес; 

1.3. наименованието на обществената поръчка и обособената позиция, за която се 

подава офертата за която се подава офертата. 

1.4. Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, в 

запечатаната непрозрачна опаковка се представят поотделно за всяка обособена позиция 

комплектовани - техническо предложение и отделни запечатани непрозрачни пликове с 

надпис „Предлагани ценови параметри“ с посочване на позицията, за която се отнасят. 

Предвид факта, че критериите за подбор са напълно еднакви за всички обособени 

позиции от предмета на поръчката се допуска участниците да представят един ЕЕДОП в 

електронен вид за кандидатстваните обособени позиции. 

2. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА 

Всички документи, съдържащи се в офертата, следва да бъдат на български език. 

Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или 

обединение на чуждестранни физически и/или юридически лица, документите, които се 

представят за участие в процедурата (документи за подбор и оферта) следва да бъдат на 

български език. 

Представените образци в документацията за участие са задължителни за участниците. 

Ако офертата не е представена по приложените образци, възложителят може да 

отстрани участника от процедурата, поради несъответствие на офертата с 

изискванията на документацията за участие. 

 

2.1. ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР 

2.1.1. Опис на предоставените документи - Образец № 1; 

Попълва се и се представя от представляващия участника или от изрично упълномощено 

от него лице. В представения образец се попълват всички изискуеми данни, а там където е 

неприложимо се отбелязва „ неприложимо 

2.1.2. Единен европейски документ за обществени поръчки в електронен вид по 

образец (еЕЕДОП) за участника - Образец № 2: 

а) Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице 

еЕЕДОП се представя от всеки от участниците в обединението. При необходимост от 

деклариране на обстоятелства, относими към обединението, ЕЕДОП се подава и за 

обединението; 

б) Когато е предвидено участието на подизпълнител еЕЕДОП се представя за всеки 

подизпълнител, ангажиран в изпълнението на поръчката; 

в) Когато е предвидено да бъде използван капацитета на трети лица еЕЕДОП се 
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представя за всяко лице, чиито ресурси ще се ползват за доказване съответствието с 

критериите за подбор; 

г) 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; 

2.1.3. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност (когато е 

приложимо). 

В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лица, копие от документа за 

създаване на обединението. 

 

ВАЖНО: Единният европейски документ за обществени поръчки се предоставя в електронен 

вид по образец, утвърден с акт на Европейската комисия. 

Важно! Изготвеният ЕЕДОП в електронен вид трябва да бъде цифрово подписан и 

приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в 

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

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

формат. 

Допълнителна информация, относно попълването и представянето на еЕЕДОП може да 

бъде намерена на интернет страницата на Агенция по обществените поръчки. 

 

2.2. ОФЕРТА, ВКЛЮЧВАЩА ТЕХНИЧЕСКО И ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

Офертата на участника и всички приложени към нея документи се подписват задължително 

саморъчно от съответното физическо лице, представляващо участника. Документи, които не 

са подписани саморъчно, не се приемат за валидни. 

2.2.1. Техническо предложение - Образец № 3, съдържащо: 

а) предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата 

спецификация и изискванията на Възложителя, посочени в документацията за обществената 

поръчка, включващо и: 

- технически характеристики (параметри); 

- срок за доставка; 

- гаранционен срок. 

Срок за изпълнение: 
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Забележка: Срокът за изпълнение на поръчката не може да бъде по-кратък от 30 

(тридесет) календарни дни по обособена позиция № 1, № 2, № 3 и № 4 и по-дълъг от 60 

(шестдесет) календарни дни.  

Срокът започва да тече, считано от датата на получаване на заявка от възложителя по 

договора по съответната обособена позиция до датата на подписване на окончателен 

приемо-предавателен протокол за предаване на доставените стоки. 

Забележка: Участниците, които предложат срок за изпълнение по-кратък от определения 

минимален, съответно по-дълъг от определения максимален срок по съответната 

обособена позиция или в различна мерна единица от изискуемата, ще бъдат отстранени от 

участие в настоящата обществена поръчка. 

Гаранционен срок: 

Забележка: Гаранционният срок на стоките, предмет на доставката по обособени позиции 

№ 1, № 2, № 3 и № 4 се предлага в месеци и не може да бъде по-кратък от 24 (двадесет и 

четири) месеца от датата на подписване на приемно - предавателния протокол за 

доставката. Гаранционният срок се удостоверява с гаранционна карта, издадена от 

производител/-и и предоставена при доставката. 

Гаранционният срок, по време на който Изпълнителят следва да осъществява пълно 

гаранционно обслужване, поддържане и подмяна на дефектирали части / елементи на 

доставеното оборудване и обзавеждане, се заявява от участниците в техническото им 

предложение. Указва се в месеци, за всички компоненти на доставката и започва да тече 

от датата на подписване на приемно - предавателния протокол за доставка. 

Важи за всички обособени позиции. 

б) 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. 

Техническото предложение, подписано от представляващия участника или 

упълномощено лице, се представя в 1 /един/ оригинал на хартиен носител. 

В образеца на техническо предложение са оставени празни полета (редове) и клетки, в които 

участникът попълва конкретните си предложения или други данни. Където е необходимо, 

възложителят дава допълнителни указания за попълване, намиращи се след или под 

съответното поле. Празните полета се разширяват съобразно попълваната информация. При 

по-голям обем информация същата може да се изготви и представи в отделно приложение 

към Техническото предложение, а в празното поле да се впише изрична препратка към него. 

Съгласно чл. 39, ал. 1 от ППЗОП 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. 

Предложение за изпълнение на поръчката, което не отговаря на техническата 
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спецификация и изискванията на Възложителя, посочени в документацията за 

обществената поръчка се отстранява от участие в процедурата. 

Важно! За всяка обособена позиция, за която се участва се изготвя отделно Техническо 

предложение - Образец № 3 с посочване на позицията, за която се отнася. 

2.2.2. Ценово предложение - по Образец № 4. 

Ценовото предложение се представя в оригинал на хартиен носител, подписано от 

представляващия участника или упълномощено лице. съдържащо предложението на 

участника. 

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

никаква информация относно цената, предложена от участника. 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“ 

Ценовите предложения се проверяват от комисията, за да се установи, че са подготвени и 

представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата. На 

този етап всяко предложение ще бъде предложено за отстраняване от Комисията, ако са 

допуснати аритметични грешки или пропуски или несъответствия в ценовите 

предложения. 

Важно! За всяка обособена позиция, за която се участва се подава отделен запечатан 

непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ с посочване на позицията, 

за която се отнася. 

8. ВИДОВЕ ГАРАНЦИИ. УСЛОВИЯ И РАЗМЕР 

1. Гаранцията обезпечаваща изпълнението на договора по съответната обособена 

позиция се представя при подписване на договора от определения изпълнител. 

Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора по съответната обособена 

позиция е в размер 5 (пет) на сто от стойността на договора без ДДС. 

2. Гаранцията обезпечаваща изпълнението на договора може да се представи в една от 

следните форми: 

2.1. парична сума; 

2.2. банкова гаранция; 

2.3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на 

изпълнителя. 

3. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за 

изпълнение. 
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4. 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. 

5. 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. 

6. При избор на гаранция под формата на парична сума, то тя следва да се внесе по 

банков път по банковата сметка на Възложителя: 

ОБЩИНА ЕЛЕНА 

ЦКБ АД 

IBAN: BG90CECB97903397002001 

BIC: CECBBGSF. 

Документът, удостоверяващ платения вид гаранция, следва да бъде заверен с подпис и печат 

от съответната банка и да се предостави в оригинал. Ако участникът е превел парите по 

електронен път (електронно банкиране), той следва да завери съответния документ с негов 

подпис и печат. 

7. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение на договора да бъде банкова 

гаранция, тогава последната трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция, с 

възможност да се усвои изцяло или на части в зависимост от претендираното обезщетение, в 

полза на Община Елена и със срок на валидност 30 (тридесет) дни след изтичане на 

гаранционния срок на всички доставени артикули. Гаранцията трябва да съдържа 

задължение на банката гарант да извърши безусловно плащане при първо писмено искане от 

Възложителя, в случай, че Изпълнителят не е изпълнил някое от задълженията си по 

договора в съответствие с предвиденото в него. 

Участникът, определен за Изпълнител трябва да предвиди и заплати своите такси по 

откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от Възложителя 

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

Банковите разходи по откриването на банковата гаранция са за сметка на Изпълнителя, а 

разходите по евентуалното й усвояване - за сметка на Възложителя. 

8. Ако избраният изпълнител избере да изпълни задълженията си за предоставяне на 

гаранция за изпълнение чрез сключване на застраховка, той трябва да предостави валидна 

застрахователна полица, която покрива единствено рисковете, свързани с реализацията на 

договора, и не може да бъде използвана за обезпечаване на отговорността на изпълнителя по 

друг договор. Когато гаранцията се представя под формата на застраховка, то 

застрахователната сума по нея трябва да е в размер на 5 % от общата стойност на договора 

без ДДС със срок на валидност 30 (тридесет) дни след изтичане на гаранционния срок. 
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Застрахователният договор се сключва от Изпълнителя в полза на Възложителя (трето 

ползващо се лице). Всички разходи по сключване на застрахователния договор са за сметка 

на Изпълнителя. Изпълнителят е длъжен да заплаща дължимите премии към застраховате ля. 

за да поддържа застрахователно покритие в размер на 5 % от общата стойност на договора 

без ДДС за срока на неговото действие, плюс 30 (тридесет) дни след изтичане на 

гаранционния срок, така, че размерът на получената от Възложителя гаранция да не бъде по-

малък от определения в настоящата процедура. 

9. Условията и сроковете за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение 

са указани в проекта на договор за изпълнение на обществената поръчка между Възложителя 

и Изпълнителя. 

10. Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение без да дължи лихви за 

периода, през който средствата законно са престояли при него.  

9. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА. ТЕХНИЧЕСКИ 

СПЕЦИФИКАЦИИ 

Изискванията към изпълнение на обществената поръчка по отделните обособени позиции, са 

подробно описани в приложената към настоящата документация Техническа спецификация - 

Приложения № 1.1-1.4. 

10. КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ 

Оценяването и класирането на офертите се извършва по критерия за възлагане „НАЙ- 

НИСКА ЦЕНА”, по смисъла на чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП. 

11. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 

Възложителят сключва с определения изпълнител писмен договор за обществена поръчка, 

при условие че при подписване на договора определеният изпълнител: 

1. представи документ за регистрация в съответствие с изискването по чл. 10, ал. 2 от ЗОП, 

ако има такова; 

2. представи документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от 

процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор, включително за 

третите лица и подизпълнителите, ако има такива; 

3. представи определената гаранция за изпълнение на договора; 

4. извърши съответна регистрация, представи документ или изпълни друго изискване, 

което е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на нормативен или 

административен акт и е поставено от възложителя в условията на обявената поръчка, ако 

има такива. 

Възложителят няма право да изисква документи: 

1. които вече са му били предоставени и са актуални; 
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2. до които има достъп по служебен път или чрез публичен регистър; 

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

данни на държавите членки; 

В случаите по т. 1 преди сключване на договора определеният изпълнител декларира 

писмено, че предоставените документи са актуални. 

12. ДРУГИ УКАЗАНИЯ 

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

настоящата процедура, са в писмен вид и на български език. Обменът на информация между 

Възложителя и заинтересованите лица/участници може да се извършва с електронни 

средства за комуникация. Когато не се използват електронни средства за комуникация, 

обменът на информация се осъществява чрез пощенска или друга подходяща куриерска 

услуга или комбинация от тях и електронни средства. 

Избраният начин на комуникация трябва да позволява удостоверяване на датата на 

получаване на информацията. 

2. За получено писмо или уведомление по време на възлагателната процедура за 

обществена поръчка ще се счита това, 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 ще се счита 

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

3. 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 офертите. 

4. За въпроси, които не са разгледани в настоящата документация, в това число и тези, 

свързани с провеждането на процедурата и подготовката на офертите от участниците, се 

прилагат разпоредбите на ЗОП, ППЗОП и други относими норми на действащото 

законодателство на Република България. 

5. За въпроси, свързани със сключването, изменението и прекратяването на договора 

се прилагат разпоредбите на ЗОП. ППЗОП. документацията за обществена поръчка, в това 

число и проекта на договор за обществена поръчка и действащото законодателство на 

Република България. 

6. В случай на идентифициране на несъответствия между Документация, 

Обявление и Решение за откриване на обществена поръчка и приложени образци, да се 

прилага с приоритет както следва: Обявление, Решение, Документация за обществена 

поръчка, Техническа спецификация, Проект на договор, Образци па документи и 

Указания за попълване на образците на документи. 

7. Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, 
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свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и 

условията на труд, които са в сила в Република България и относими към предмета на 

поръчката, както следва: 

Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки: 

- Национална агенция по приходите: 

Информационен телефон на НАП: 0700 18 700  

Интернет адрес: www.nap.bg 

 

Относно задълженията, свързани с опазване на околната среда: 

- Министерство на околната среда и водите 

Интернет адрес: www.moew.government.bg 

Адрес: гр. София 1000 

Бул. „Мария Луиза“ 22 

 

Относно задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд: 

- Министерство на труда и социалната политика 

Интернет адрес: www.mlsp.government.bg 

Адрес: гр. София 1051, ул. Триадица № 2  

Телефон: 02 8119 443 

 

- Агенция по заетостта: 

Интернет адрес: www.az.government.bg 

Адрес: София 1000, бул. „Дондуков“ № 3  

Телефон: 02 980 87 19  

Факс: 02 986 78 02 

 

- ИА „Главна инспекция по труда“; 

Интернет адрес: www.gli.government.bg 

Адрес: София 1000, бул. „Дондуков“ № 3  

http://www.nap.bg/
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Телефон за консултации: 0700 17 670 

 

ОБРАЗЦИ: 

1. Образец № 1 - Опис; 

2. Образец № 2 - еЕЕДОП; 

3. Образец № 3 - Техническо предложение; 

4. Образец № 4.1., 4.2.,  4.3.,  4.4. - Ценово предложение. 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

1. Приложение № 1.1., № 1.2., № 1.3. и № 1.4. - Техническа спецификация; 

2. Приложение № 2 - Проект на договор. 

Важно! 

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

еквивалент" навсякъде, където в документацията по настоящата поръчка са посочени 

стандарти, спецификации, технически оценки или технически одобрения, както и 

когато са посочени модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход 

или производство. 

Ако някъде в 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 техническата спецификация. 

 

Проект „Култура във вечността“ - Код на проекта ROBG – 423 

Община Елена 

 

Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на 

Европейския съюз. 

 

 


