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РАЗДЕЛ І 
ОБЩИ УСЛОВИЯ 

 
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

 
Възложител на настоящата процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка, 

възлагана по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), е ОБЩИНА МАЛКО 
ТЪРНОВО с БУЛСТАТ 000057086, адрес: обл. Бургас общ. Малко Търново, гр. Малко 
Търново, п.к. 8162, ул. „Малкотърновска комуна” № 3, e-mail: mt_kmet@mail.bg телефон: 
05952 3021, факс: 05952 3108 
Интернет адрес: www.malkotarnovo.org  
 

Община Малко Търново е Възложител по смисъла на чл. 7, ал. 1 от ЗОП и като такъв 
има задължението при възлагането на обществени поръчки стриктно да спазва разпоредбите 
на Закона за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове по прилагането му. 
 

2. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА 
 

Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на 
основание глава осем „а“, във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки.  

За нерегламентираните в настоящите указания и документацията 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. 
 

3. ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ 
 

Пълен достъп до настоящата документацията е предоставен на официалната интернет 
страница на Възложителя – www.malkotarnovo.org раздел „Профил на купувача” откъдето 
заинтересованите лица могат да я изтеглят БЕЗПЛАТНО.  
 

РАЗДЕЛ ІI 
ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА  ПОРЪЧКАТА 

 
 

1. ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 
 
Обект на настоящата обществена поръчка е „ДОСТАВКА” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 от 
ЗОП.  
 

2. ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКАТА 
 

Избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на 
обзавеждане и оборудване за детските градини в с. Звездец и гр. Малко Търново“ 
финансиран от Българо-швейцарска програма за сътрудничество. 

Пълно описание на обекта на настоящата поръчка е дадено в Техническо 
задание. 

 
 



3. ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ 
 

Прогнозната стойност на възлаганата обществена поръчка е в размер на 47 555 
/четиридесет и седем хиляди петстотин петдесет и пет/ лв. без ДДС. 

 
Финансирането по настоящата обществена поръчка е от Българо - Швейцарска 

програма за сътрудничество 
 
Цената за изпълнение на предмета на договор е крайна и включва всички разходи на 

Изпълнителя, вкл. тези за транспорт, възнаграждения на екипа, извънреден труд, промяна в 
организацията на работата, монтаж и др. извънредни обстоятелства, както и всички други 
присъщи разходи, неупоменати  по-горе.  

Обемът на извършените услуги се удостоверява чрез подписване на двустранен 
протокол (между възложител и изпълнител). В случай на несъответствия на документацията 
с реално извършените услуги съответното плащане се извършва след отстраняването на 
несъответствията. 

Условията, сроковете и другите специфични условия във връзка с начина на плащане 
са отразени в приложения образец на договора. 

При офериране на цена над разполагаемият финансов ресурс УЧАСТНИКЪТ ще 
бъде отстранен от участие в процедурата; 
 

4. СХЕМА НА ПЛАЩАНЕ  
 

Аванс - в размер на 20% от общата цена без ДДС по чл. 3, ал. 1 от договора, в срок до 
7 (седем) работни дни от подписване на договора и след представяне на оригинална 
фактура за авансово плащане. 

 Плащане след изпълнение на възложените с конкретното Уведомително или 
Възлагателно писмо дейности по доставката и монтажа, в размер цената на възложената 
работа, определена съгласно ценовото предложение на изпълнителя без ДДС след 
приспадане на процент от аванса, равен на процента на дължимата по възлагателното 
писмо сума без ДДС, спрямо общата цена, посочена в чл.3, ал.1 сключения Договора 
между Възложителя и Изпълнителя. Плащането е дължимо в срок до 14 дни от представяне 
на следните документи: 

- сертификати за качество; 
- сертификати за произход; 
- декларации за съответствие съгласно ЗТИП; 
- техническа информация - с превод на български език, в случай, че същата е на 

чужд език; 
- инструкция за експлоатация - на български език; 
- гаранционни карти; 
-двустранно подписани от представители на двете страни Приемо-предавателен 

протокол, удостоверяващ извършената доставка. 
- оригинална фактура за дължимата сума. 

Фактурите за извършване на плащания се изготвят на български език, в съответствие 
със Закона за счетоводството. Те трябва да съдържат следната задължителна информация: 
Получател: (име на Възложител)……… 
Адрес:………………………………………. 
ЕИК по БУЛСТАТ:……………………….. 
Получил фактурата: …………………… 
Номер на документа, дата, място…… 
В описателната част се описва № и предмета на договора 



5. МЯСТО И СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
 

Мястото за изпълнение на поръчката е на територията на Община Малко Търново – гр. 
Малко Търново и с. Звездец. 

 Срокът за изпълнение е в зависимост от офертата на участниците. Срокът за изпълнение 
на доставката и монтажа е не повече от 45 календарни дни и започва да тече от дата 
следваща постъпилото искане за изпълнение  на възложителя с нарочно Уведомително или 
Възлагателно писмо. 
 

6. РАЗХОДИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА 
 

Разходите за изработването на офертите са за сметка на участниците в процедурата. 
Спрямо възложителя участниците не могат да предявяват каквито и да било претенции за 
разходи, направени по подготовката и подаването на офертите им, независимо от резултата 
или провеждането на откритата процедура, освен в случаите, посочени в чл. 39, ал. 5 от 
Закона за обществените поръчки (ЗОП). Разходите за дейността на комисията за избор на 
изпълнител на обществената поръчка са за сметка на възложителя. 

 
7.  ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 
 

1) Поръчката включва изготвяне и представяне на детайлна визуализация на 
разпределението на обзавеждането в съответните помещения , както и визуализация на 
отделните елементи на обзавеждането с описание на размери, материали и цвят за 
обзавеждането и оборудването на ЦДГ „Ален мак“ и ОДЗ „Юрий Гагарин“. 

2) Цялостното обзавеждане и оборудване на детските градини трябва да отговаря на 
стандартните изисквания за функционалност, за хигиена и безопасност и да бъде 
съобразено с възрастовите особености и физическите способности на 
децата. Оборудването е планирано да се достави в определен етап на протичащите в 
ЦДГ „Ален мак“ ремонтни дейности. 

3) Оборудваното, предмет на настоящата доставка, следва да бъде ново и неупотребявано.  
4) Всички мебели следва да бъдат с гладки повърхности, които лесно да се хигиенизират;  
5) Изпълнителят трябва да представи при предаването на доставката сертификати за 

произход, както и всички необходими за по-нататъшното използване по предназначение 
на доставката документи, сертификати, разрешителни, инструкции и други. 

6) В офертата трябва да се съдържа и идейно предложение от страна на изпълнителя на 
електронен носител. 

7) Изпълнението включва доставка, монтаж, изпитване и ремонт ако настъпи увреждане 
през времето на гаранционния период за сметка на изпълнителя. 

8) Участникът в процедурата да декларира, че при повреда на оборудването ще осигури 
сервиз на място, не по-късно от 24 часа след заявяване на повредата. В случай, че 
посоченият срок изтича в неработен ден да се счита, че същият изтича в 17:00 часа на 
първия работен ден 

 
8. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ. 

  
8.1 ОБЩИ ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ 
 

 Конкретизираните в настоящия документ характеристики на обзавеждането да се 
разглеждат като минимално задължителни изисквания. 

 Доставките да включват всички допълнителни и помощни елементи и приспособления, 
необходими за правилното им функциониране. 



 Количествата трябва да бъдат съобразени с тези в количествените сметки. 
 Характеристиките на оборудването следва като минимум да отговарят на посочените по-     

долу. 
 

8.2 ВИД НА СТОКИТЕ ЗА ДОСТАВКА И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА 
 

Представените спецификации отразяват минималните изисквания, базиращи се на 
проектната функция на съответния продукт, необходимите характеристики и неговото 
предназначение. Характеристики, показващи отклонения от точните цифри или стойности, 
представени в Спецификацията на продукта (освен, ако надхвърлят посочените 
изисквания), дължащи се на особености в оригиналната конструкция на фактическия, 
предложен в офертата продукт, се считат за приемливи дотолкова, доколкото отговарят на 
условията представени в Техническата спецификация. Към техническото предложение да 
бъдат представени брошури, листове с технически данни, схеми с изображения и размери 
на мебелите и др. без посочени цени, позволяващи извършване на оценка на 
съответствието с изискванията по отношение на предлаганите параметри и качеството. 

Спецификация за оборудване 

 
№ 

Наименование и описание на оборудването 
/минимални технически характеристики/ 

Кол.  (бр.) 
 

 
1. 

Детски легла със заоблена таблета, ляво, размер 143 х 63 см. и 
височина 30 см., с цветен ламинат 

51 
 

 
2. 

Детски легла със заоблена таблета, дясно, размер 143 х 63 см. и 
височина 30 см., с цветен ламинат 

50 
 

 
3. Дюшек за детско легло, дунапрен, размер 140 х 60 х 10 см. 101  

 
4. 

Гардеробче четворка, комбинирано за дрехи и обувки, размер 140 х 
61 см. и височина 120 см.,  с цветен ламинат 

25 
 

 
5. 

Дидактически шкафове, модулни, размер 300 х 61 см. и височина 180 
см.,  с цветен ламинат 

5 
 

 
5. 

Баскетболен кош с пластмасова основа, с колелца, метална стойка, 
пластмасово табло с метален ринг, мрежа, топка и помпа, с 
регулируема височина на металната стойка, височина със стойката – 
261.5 см. 

3 
 

 
6 Скамейка от дърво – масив, 300 х 30 см. и височина 30 см. 4 

 

 
7. Скамейка от дърво – масив, 180 х 30 см. и височина 30 см. 4 

 

 
8. Гимнастическа постелка, двуслойна, с размер 180 х 50 х 1 см. 4 

 

 
9. 

Комплект меки блокчета за гимнастика, вкл. 20 бр. разноцветни 
блокчета с форма на паралелепипед, с размер 70 х 20 х 14 см., 
изработени от дунапрен и кожа, оборудвани с цип  

2 
 

 
10. Топки за скачане, гумени, с дръжка 20  



 
11. 

Меки килимчета за групова игра, дунапрен и кожа, в четири цвята, 
комплекта вкл. централен кръг с общ диаметър 180 см. и 5 см. 
дебелина (образуван от четири разноцветни елемента) и 16 
квадратни възглавнички с размери 40 х 40 х 5 см.  

3 
 

 
12. Полуобръч за провиране, ширина 55 см. и височина 43 см. 8  

 
13. Чували за скачане, изкуствена материя, размери 60 х 25 х 25 см.  8  

 
14. Гимнастически тояжки – комплект от 4 тояжки с дължина 70 см. 10 

 

 
15. 

Тръбни столчета за ЦДГ, с черна метална част и дървени седалки, 
височина 34 см. 

90 
 

 
16. 

Детски кът – Кухня, размер 133 х 40 см., цветен ламинат, четири 
модула – горен шкаф (133,6 см., височина - 120 см.), мивка (40 х 50 х 
56 см.), пералня (40 х 40 х 56 см.), печка (40 х 40 х 56 см.) 

6 
 

 
17. Детски кът - Фризьорски салон с размери 250 х 40 х 120 см.  6  

 
18. 

Модулни маси, трапец, размери 128.8 х 74 см. и височина 60 см., 
ламинат баварски бук и метална част, с възможност за конфигурация 

12 
 

 
19. 

Бяла дъска с алуминиева рамка на три телескопични крака, 40 х 55 
см. 

6 
 

 
20. 

Аудио система с възможност за възпроизвеждане от аудио касета и 
компакт диск 

3 
 

 
Важно: Навсякъде в техническата спецификация, където се съдържа посочване 

на конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или 
производство, което би довело до облагодетелстване или елиминирането на 
определени лица или стоки, да се разбира с добавката «или еквивалентно». 
 

8.3 РИСКОВЕ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА  

 Риск, свързан с негативни икономически влияния – инфлация, дефлация и др.; 
 Риск от повреждане/загубване на стоката при доставката; 
 Риск от ненавременна доставка; 
 Липса на ликвидни средства за обезпечаване на доставката или част от нея; 
 Невъзможност да се покрият стандартите за качество и окомплектованост на стоките; 
 Неправилна оценка на очакваните разходи и срокове; 
 

РАЗДЕЛ III 
ГАРАНЦИИ 

 
1. УСЛОВИЯ И РАЗМЕР НА ГАРАНЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ. НАЧИН НА 

ПЛАЩАНЕТО Й 
 
Гаранцията за участие в размер на 1 % от прогнозната стойност. Стойността на 

гаранцията за обществената поръчка е в размер на 475, 55 (четиристотин седемдесет и пет 
лева и 55 ст.) без ДДС. 

Гаранцията за участие може да се представи в една от следните форми: 
- Парична сума; 
- Банкова гаранция; 



Участникът избира сам формата на гаранцията за участие. Когато участникът избере 
гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна и 
неотменима банкова гаранция със срок на валидност 180 дни от датата определена за краен 
срок за подаване на оферти. 

Когато участникът избере да внесе гаранцията за участие като парична сума по банков 
път това следва да стане по следната сметка: 

IBAN: BG10UNCR76303300000394 
BIC: UNCRBGSF 
при Банка: „Уникредит Булбанк” АД, клон Малко Търново 
При представяне на гаранция в платежното нареждане или в банковата гаранция 

изрично се посочва процедурата за която се представя гаранцията. 
Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата 

обществена поръчка, ако не представи копие на документа за внесена гаранция под 
формата на парична сума или за учредена банкова гаранция в оригинал.  

Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата 
обществена поръчка, ако в представената банкова гаранция не е изрично посочено, че тя е 
безусловна и неотменима, че е в полза на Община Малко Търново, че е със срок на 
валидност 180 дни от крайната дата за представяне на оферти, и че е за настоящата 
обществена поръчка. 

 Когато участникът 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. 

Когато с влязло в сила решение по чл.122г, ал.1, т.2 от ЗОП Комисията за защита на 
конкуренцията отмени решението на възложителя и върне преписката за продължаване на 
процедурата за възлагане на обществена поръчка от последното законосъобразно решение, 
възложителят кани участниците, на които гаранцията е възстановена в съответствие с чл.62, 
ал.1, т.2 от ЗОП, отново да представят гаранция за участие. Участник, който след покана 
и в определения в нея срок не представи отново гаранция, се отстранява от участие.  
 

2. УСЛОВИЯ И РАЗМЕР НА ГАРАНЦИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ.НАЧИН НА 
ПЛАЩАНЕТО Й 

 
Гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка ще се изчисли, като 

процент върху стойността на договора без ДДС в размер на 3% ( три процента). 
Гаранцията за изпълнение може да се представи в една от следните форми:  

- Парична сума; 
- Банкова гаранция 

       Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Участникът, определен 
за изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция в оригинал или 
копие на документа за внесена под формата на парична сума (внесена по упоменатата по-
горе банкова сметка) гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване. 

Когато класираният на първо място участник избере гаранцията за изпълнение да бъде 
банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и 
неотменима, че е в полза на Община Малко Търново, и че е със срок на валидност не по-
малък от гаранционния срок на доставените обзавеждане и оборудване. 

 При представяне на гаранция в платежното нареждане или в банковата гаранция 
изрично се посочва процедурата, за която се представя гаранцията. 

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. 



Договора за изпълнение няма да бъде сключен с избрания участник, ако 
участника не представи гаранцията за изпълнение към момента на сключване на 
договора.  
 

РАЗДЕЛ ІV 
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 

 
1. УСЛОВИЯ И ПРАВО НА УЧАСТИЕ 
 
Участник в публичната покана за възлагане на обществената поръчка може да бъде 

всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни 
обединения, отговарящи на условията предвидени в Закона за обществените поръчки и 
настоящата документация. 

1.1. В случай, че участникът е обединение (или консорциум), което не е регистрирано 
като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението (или 
консорциума) сключват нотариално заверен договор.  

1.1.1. Договорът трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че: 
 всички членове на обединението / консорциума са отговорни, заедно и поотделно за 

изпълнението на договора;  
 всички членове на обединението / консорциума са задължени да останат в него за 

целия период на изпълнение на договора; 
 не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата.  
Когато не е представено нотариално заверено копие от договора за създаването на 

обединението / консорциум, или в приложения липсват клаузи, гарантиращи 
изпълнението на горепосочените условия или съставът на обединението се е променил 
след подаването на офертата – участникът ще бъде отстранен от участие в 
публичната покана за възлагане на настоящата обществена поръчка. 

1.1.2. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като 
подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. 

1.1.3. В публичната покана едно физическо или юридическо лице може да участва само 
в едно обединение. 

В случай, че по отношение на участник бъде констатирано неизпълнение по 
т.1.1.2. и т.1.1.3. участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за 
възлагане на настоящата обществена поръчка. 

1.2. Подизпълнители. Участникът е длъжен да заяви дали за изпълнение на поръчката 
ще ползва подизпълнители. Лице, което е дало съгласие и е посочено като подизпълнител в 
офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. Лице, което 
фигурира като подизпълнител в предложението на друг участник и е подписал декларация 
за съгласие да участва като подизпълнител, не може да участва в предложението на 
обединение. За действията, бездействията и работата на подизпълнителите отговаря 
изпълнителят.  

1.3. Представителство. Участниците-юридически лица се представляват от законните 
си представители или от лица, специално упълномощени за участие в публичната покана, 
което се доказва с изрично нотариално заверено пълномощно. 

1.4. Не се допуска до участие в процедурата и се отстранява кандидат или участник, 
когото е налице някое от следните обстоятелства: 

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



а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, 
включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;  

б) подкуп по чл. 301 – 307 от Наказателния кодекс;  
в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;  
г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;  
д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;  
1.4.2. при който лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП са свързани лица с Възложителя с 

възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация; 
1.4.3. е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и 

установяване на конфликт на интереси.  
Когато участникът в процедурата е обединение, горните изисквания се прилагат по 

отношение на всеки член на обединението. 
За обстоятелствата по т. 1.4.3 когато кандидатът или участникът е юридическо лице, е 

достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го 
представляват. 

 Изискванията по горепосочените т.1.4.1 се прилагат както следва: 
 при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския 

закон;  
 при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без 

ограничено отговорните съдружници; 
 при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския 

закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от 
Търговския закон;  

 при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския 
закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон; 

 при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон; 
 при едноличен търговец –за физическото лице - търговец; 
 във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които 

представляват кандидата или участника. 
 В гореупоменатите случаи и за прокуристите, когато има такива, когато 

чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от 
прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.  

Не може да участва в процедурата за възлагане на обществена поръчка чуждестранно 
физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, e налице 
някое от обстоятелствата по чл.47, ал.1.  

При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за 
изпълнител, е длъжен да представи документи за удостоверяване липсата на 
обстоятелствата по чл.47, ал.1 освен когато законодателството на държавата, в която е 
установен, предвижда включването на някои от тези обстоятелства  в публичен безплатен 
регистър или предоставянето им безплатно на възложителя и декларации за липсата на 
обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП. 

Когато законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е 
установен, не предвижда включването на някои от обстоятелствата по чл.47, ал.1 в 
публичен безплатен регистър или предоставянето им служебно и безплатно на 
възложителя, при подписване на договор за обществена поръчка участникът, определен за 
изпълнител е длъжен да представи документи по чл. 48, ал. 3 т. 1, 2 и3 от ЗОП. Когато в 
държавата, в която кандидатът или участникът е установен, не се издават документи за 
посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, 
участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение според 
закона на държавата, в която е установен. 

 



2. СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 
 

2.1 Минимални изисквания за технически възможности  
За да бъде допуснат до разглеждане и оценяване на офертата по настоящата процедура, 
участникът следва да отговаря на посочените по-долу изисквания. 

Участникът да има изпълнени минимум  един договора за последните 3 години, 
считано от крайния срок за подаване на офертата, придружени с референции за добро 
изпълнение със сходен предмет на доставката, обект на настоящата поръчка. Под „сходни” 
с предмета на поръчката се приемат услуги за доставка и монтаж на оборудване, 
съоръжения и обзавеждане за детски градини и учебни заведения. 

В случай че договорът е изпълняван в обединение и препоръката е издадена на 
обединението – изпълнител по договора, следва да се представи копие от договора за 
разпределение на дейностите между членовете на обединението, от който категорично да е 
видно кои са конкретните дейности, изпълнявани от съответния участник/член на 
обединение/подизпълнител в настоящата процедура. В случай че от договорите не е видна 
информацията, посочена по-горе, участникът се отстранява от участие в процедурата, 
поради несъответствие на офертата му с критериите за подбор, поставени от възложителя. 

Участникът в процедурата да декларира, че ще осъществява гаранционна 
поддръжка за минимум срока на гаранцията, даден от производителя на оборудването, 
като през гаранционния срок участникът поема всички разходи – транспорт, труд, резервни 
части и др. на доставеното оборудване, посочено в Приложение №1 към Ценовата оферта. 
 
2.2 Документи за доказване на минимални технически възможности на участника:  
Списък на основните договори за доставка, изпълнени през последните три години 
(Образец № 13) от крайния срок за подаване на офертата, придружени с референции за 
добро изпълнение, с посочени стойността, датата и мястото на доставката и монтажа, както 
и дали е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания, лица за 
контакти, телефон и адрес, от които възложителя може да получи допълнителна 
информация. 
  
2.3 Доказателства за техническите възможности и квалификацията на участника 
 Участникът трябва да притежава внедрени системи за управление на качеството ISO 
9001:2008 или еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави 
членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки, с обхват на сертификация, 
покриваща предмета на поръчката (производство и/или търговия с мебели). Съответствието 
с поставеното изискване се доказва със заверено копие на сертификат, издаден от 
акредитирана институция или агенция за управление на качеството ISO 9001:2008 с обхват 
на сертификация покриваща предмета на поръчката или еквивалентни сертификати, 
издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за 
еквивалентни мерки; 
 

  



РАЗДЕЛ V 
ПОКАЗАТЕЛИТЕ, ОТНОСИТЕЛНАТА ИМ ТЕЖЕСТ И МЕТОДИКА 

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

 
 
Критерият за оценка на офертите е икономически най-изгодна оферта, съгласно чл. 

37, ал. 1, т. 2 от ЗОП 
 

1. ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА 

Тежест на техническата оценка в общата оценка на офертата – 40 т. 
 

Техническите оферти се проверяват, за да се установи, че те са подготвени и 
представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата. 

 
Оценката на техническите оферти се извършва от членовете на комисията. 
 

Показателите и относителната им тежест за определяне на техническата оценка: 
 
№ Показател Максимален 

брой точки 

                                                  Технически показател 

Т Предложената от участника организация на работа и 
управление на риска 

40 т. 

Ф Финансова оценка 40 т. 

С Срок на изпълнение 20 т. 

 
  



Показател Т – „Предложената от участника организация на работа и управление на 
риска“ - Максимален брой точки - 40т. 

 

 
ПОКАЗАТЕЛИ 

 
Степен на съответствие 

 
Брой точки 

Т. Предложената от участника организация на работа и 
управление на риска 

Максимален 
брой точки 

40 

Фактори, влияещи на оценката: 
-Описание на организацията на 
работа с направено 
разпределение 
на техническите и човешките 
ресурси 
- Описание на всички 
предстоящи 
за изпълнение дейности по 
доставката, монтажа и 
гаранционното обслужване. 

- Мерки за недопускане/ 
предотвратяване на риска; 
- Мерки за преодоляване на 
риска. 
- Степен на въздействие върху 
изпълнението на поръчката 
при възникването на риск; 

*пълно, детайлно, подробно - 
участникът е направил описание, 
като е описал всички съпътстващи 
дейности, като не се ограничава 
единствено до тяхното просто 
изброяване, а са добавени 
допълнителни поясняващи текстове, 
свързани с обясняване на 
последователността, технологията 
или други факти, имащи отношение 
към повишаване качеството на 
изпълнение на поръчката и 
надграждане над предвидените 
технически спецификации и 

Пълно и детайлно* описана 
организация на работа с 
разпределение на техническите и 
човешките ресурси. Подробно* са 
описани всички предстоящи за 
изпълнение дейности по 
доставката и 
монтажа и гаранционното 
обслужване. 
В Техническото предложение се 
съдържа обстойна стратегия за 
управление на рисковете и са 
предложени ефикасни мерки за 
справяне с тях, вкл. за тяхното 
минимизиране. Участникът е 
отчел всички посочени рискове и 
предпоставки, които биха оказали 
влияние върху изпълнението на 
договора и е предвидил механизми и 
действия, чието прилагане и 
изпълнение ще гарантира 
изпълнение на обществената 
поръчка в срок. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

40 т. 
 



изисквания. 
*формално- позоваване на 
общоизвестни методи, термини и 
технологични процеси и други, без 
същите да са описани изчерпателно 
като поредица от действия, водещи до 
целения резултат. *Несъществен/ 
Незначителни са тези непълноти в 
техническото предложение, които не 
го правят неотговарящо на 

изискванията, но са например пропуски 
в описанието, липса на детайлна 
информация и други подобни. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В техническото предложение се 
съдържа описание на 
организацията на работа с 
разпределение на техническите и 
човешките ресурси, но в сравнение 
с това, получило максимална 
оценка по този показател съдържа 
несъществени, незначителни 
непълноти. Описани са част или са 
описани в съкратен обем 
предстоящите за изпълнение 
дейности по доставка, монтажа и 
гаранционното обслужване. В 
Техническото предложение се 
съдържа описание на мерките за 
преодоляване/ предотвратяване на 
възможните рискове, вкл. за 
тяхното минимизиране, но в 
сравнение с това, получило 
максимална оценка по този 
подпоказател предлаганите мерки 
са лишени от детайлна 
конкретизация и/или не обхващат 
целия работен цикъл и/или не са 
подробно разработени. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25т. 

В техническото предложение се 
съдържа формално описание на 
организацията на работа с 
разпределение на техническите и 
човешките ресурси, като не са 
включени всички дейности или не е 
предвидена достатъчна 
организация и координация на 
процеса по изпълнението им. 
Описани са само част 
предстоящите за изпълнение 
дейности по доставката, 
монтажа и гаранционното 
обслужване. В Техническото 
предложение се съдържа описание 
на мерките за преодоляване/ 
предотвратяване на възможните 
рискове, вкл. за тяхното 
минимизиране, но описанието е 
формално* и/или липсва описание 
на 
мерки за 
предотвратяване/преодоляване на 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15т. 



 
 
 
 

един или няколко от посочените 
рискове, като участникът 
единствено 
декларира готовност на свой риск 
да 
приеме последиците при 
възникването на описаните 
рискове. 

В техническото предложение се 
съдържат съществени пропуски, 
неточности и непълноти в 
описанието на организацията на 
работа с разпределение на 
техническите и човешките 
ресурси. Не са включени всички 
дейности или не е предвидена 
организация и координация на 
процеса по изпълнението им. Не са 
описани предстоящите за 
изпълнение дейности по 
доставката, монтажа и 
гаранционното обслужване. В 
Техническото предложение не се 
съдържа описание на мерките за 
преодоляване/ предотвратяване на 
възможните рискове, вкл. за 
тяхното минимизиран или 
описаните мерки, са неточни, 
неясни или ирелевантни. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

5т. 

 
Забележка: Вероятните рискове, които биха възникнали при изпълнението на 

обществената поръчка са описани в РАЗДЕЛ II т. 8.3. Участниците трябва да 
предложат ефективни мерки за тяхното превантивно предотвратяване. Трябва да 
предложат ефективни мерки и за своевременното преодоляване на вече възникнали 
рискове. Участниците в обществената поръчка могат да предложат и предвидят и 
други релевантни рискове, което ще благоприятства при оценката на офертите им.  

 
Забележка: Участник, чието предложение не попада в нито една от 

горепосочените категории получава 0т. и се отстранява от участие поради 
несъответствие на техническата му оферта с минималните критерии за изпълнение 
на поръчката. 

 
 

2. ФИНАНСОВА ОЦЕНКА - Ф - максимален брой 40 точки 
 

Финансовите предложения се проверяват, за да се установи, че са подготвени и 
представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата. 
При различия между сумите, изразени с цифри и думи, за вярно се приема словесното 
изражение на сумата. 

 



Оценка на финансовото предложение 
Ф - финансова оценка на предлаганата от участника цена за изпълнение на поръчката, 
която за всеки участник се изчислява по формулата:  
 

Ф = Цmin / Цn х 40, където: 
 

Цmin- минималната предложена цена сред всички допуснати до оценка оферти;  
Цn - цената предложена в оценяваната оферта Ф се изчислява до втория знак след 

десетичната запетая; 
 

3.  СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ - С – максимален брой 20 точки 
 

 Оценява се срокът за изпълнение на услугата от участника от датата на сключване на 
договора и представянето на виза за проектиране. По този показател, участникът следва да 
посочи в техническото си предложение, срокът за изпълнение на услугата в календарни 
дни. Точките се формират по следната формула: 
 

С = Сmin/ Сn * 20, където: 
 

Сmin – най-краткия срок на изпълнение, предложен от участник; 

Сn – предложения срок за изпълнение на n-тия участник; 
С – оценка на n-тия участник 

 
4. КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА - КО - максимален брой 100 точки 

 
Общата оценка е сбор на стойностите на техническата оценка и финансовата оценка: 

КО = Т + Ф + С , където: 
КО - комплексната оценка на оценяваната оферта;  
Т - техническата оценка на оценяваната оферта;  
Ф - финансовата оценка на оценяваната оферта; 
С - срок на изпълнение на оценяваната оферта; 

 
Крайно класиране на Участниците: 
Крайното класиране на участниците се извършва по броя на точките, получени за 

всеки участник. На първо място се класира участникът, получил най-висока комплексна 
оценка. 

 
В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически 

най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие че и 
цените са еднакви се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна 
тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател. В случай, 
че офертата не може да се определи по този ред, Комисията провежда публично жребий 
за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти. 

 

  



РАЗДЕЛ VI 
ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ 

  
За участие в процедурата, участникът следва да представи оферта, изготвена при 

условията и изискванията на настоящите указания и документацията за участие. Същата се 
представя в срока и на адреса, посочени в публичната покана за обществената поръчка, по 
реда, описан в настоящите указания. 
 Участниците трябва да проучат всички указания и условия за участие, дадени в 
документацията за участие. Отговорността за правилното разучаване на документацията за 
участие се носи единствено от участниците. Невъзможността на участника да предостави 
цялата информация, изисквана в документацията, или представянето на оферта, 
неотговаряща на условията на Възложителя от документацията, при всички случаи води до 
отстраняването му. 
 Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички 
изисквания и условия, посочени в тази документация, при спазване изискванията на ЗОП. 
Поставянето от страна на участника на условия и изисквания, които не отговарят на 
обявените в документацията, води до отстраняване на този участник от участие в 
процедурата. 
 Всеки участник може да представи само една оферта. Участниците не могат да 
представят варианти. 
 Офертата се подписва от представляващия участника или от надлежно 
упълномощено/и лице/а, като в офертата се прилага пълномощното от представляващия 
участника (с изключение на изискуемите документи, които обективират лично изявление на 
конкретно лице/а - представляващ/и участника, и не могат да се подпишат и представят от 
пълномощник). 
 Офертата се изготвя и подава на български език. Когато участникът в поръчката е 
чуждестранно юридическо лице или обединение на чуждестранни юридически лица, 
посочените в настоящия раздел документи се представят и в превод на български език. 
 Когато за някои от посочените документи е определено, че може да се представят 
чрез «заверено от участника копие», за такъв документ се счита този, при който върху 
копието на документа представляващият участника е поставил гриф «Вярно с оригинала», 
собственоръчен подпис със син цвят под заверката и свеж печат - в приложимите случаи. 
  

3. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ 
 
3.1 Място и срок за подаване на оферти  

 
 Желаещите да участват в процедурата за възлагане на обществената поръчка подават 
лично или чрез упълномощено лице офертите си в деловодството на Община Малко 
Търново, адрес: гр. Малко Търново 8162, ул. „Малкотърновска комуна” № 3, всеки работен 

ден от 09:00 ч. до 17:00 ч., най-късно до 17:00 часа на 26.08.2015г. 
 Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, 
разходите са за негова сметка. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да 
обезпечи нейното пристигане на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока 
за подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника. 
Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока 
определен от него. Участникът не може да иска от Възложителя съдействия като: 
митническо освобождаване на пратка; получаване чрез поискване от пощенски клон; 
взаимодействия с куриери или други. 
 



 Офертите се подават в запечатан, непрозрачен, с ненарушена цялост плик и с 
надпис: 

ДО  
Община Малко Търново 
с адрес: ул. „Малкотърновска комуна” № 3 
гр. Малко Търново 
обл. Бургас 
 

ОФЕРТА  

за участие в публична покана за избор на изпълнител с предмет: 
„ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБЗАВЕЖДАНЕ И ОБОРУДВАНЕ ЗА ДЕТСКИТЕ 

ГРАДИНИ В С. ЗВЕЗДЕЦ И ГР. МАЛКО ТЪРНОВО“ 
 
Офертата е подадена от:______________________________________________ 
                                                                    наименование на участника 
С адрес за кореспонденция:_________________________________________________ 
Телефон: ____________________________Факс: _______________________________  
електронен адрес:________________________________ 

 

3.2  Приемане на оферти / връщане на оферти  
 При подаване на офертата и приемането й, върху плика се отбелязва входящ номер, 
дата и час на постъпване и посочените данни се отбелязват във входящ регистър, за което 
на приносителя се издава документ. 
 Оферти, които са представени след крайния срок за получаване или в незапечатан, 
прозрачен или скъсан плик, се връщат на подателя незабавно. Тези обстоятелства се 
отбелязват в регистъра по предходния параграф. 
 Получените оферти се съхраняват в деловодството на Община Малко Търново до 
деня, определен за отваряне на офертите в публичната покана за обществената поръчка. 
 

3.3 Срок на валидност на офертите  
 Срокът на валидност на офертите не може да бъде по-кратък от 180 (сто и 
осемдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите. 
 Срокът на валидност на офертите е времето, през което участниците са обвързани с 
условията на представените от тях оферти. Възложителят може да изиска от класираните 
участници да удължат срока на валидност на офертите си до момента на сключване на 
договора за обществената поръчка. 
 !!! Участник ще бъде отстранен от участие в настоящата обществена поръчка, 
ако представи оферта с по-кратък срок на валидност и откаже да го удължи или ако 
представи оферта със съответстващ на изискванията срок, но при последващо искане 
от Възложителя откаже да го удължи. 
 

 

  



РАЗДЕЛ VII 
 СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ 

ДОКУМЕНТИТЕ СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ПЛИКА 
 

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от 
участника.  
 
1.1. Изисквания към формата и лица, които следва да представят документа:  
1.1.1. Списъкът съдържа ясна идентификация на участника в обществената поръчка. В 
случай на участник – обединение, се посочват имената на всички участници в 
обединението. При наличие на подизпълнител се посочва името на подизпълнителя и 
качеството му на такъв.  
1.1.2. Списъкът се подписва от представляващия участника (изрично упълномощено от него 
лице) или представляващия обединението, съгласно споразумението за създаване на 
обединение или изрично упълномощено с нотариално заверено пълномощно от 
представляващите всеки един от участниците в обединението.  
 

2. Предложение за изпълнение на изискванията на чл. 101б, ал.1, т.3 от ЗОП – 
попълва се Образец № 1.  
 
2.1. Изисквания към формата и лица, които следва да представят документа:  
2.1.1. Когато Предложението предвижда участие на подизпълнители, в него се посочват:  

 имената на подизпълнителите и  
 процентът от общата стойност на поръчката и конкретните дейности от предмета на 

обществената поръчка, която ще се изпълнява от всеки подизпълнител.  
2.1.2. Предложението се подписва от представляващия участника (изрично упълномощено с 
нотариално заверено пълномощно от него лице) или представляващия обединението, 
съгласно споразумението за създаване на обединение или изрично упълномощено с 
нотариално заверено пълномощно от представляващите всеки един от участниците в 
обединението.  
 

3. Административни сведения - попълва се Образец № 2.  
 
3.1. Изисквания към формата и лица, които следва да представят документа:  
3.1.1. Документът се представя от участника/всяко лице, включено в обединението и от 
подизпълнителя/ите на участника и се подписва от представляващия всяко едно от лицата 
или изрично упълномощено с нотариално заверено пълномощно от него лице.  
 

4. Декларация, че участникът е запознат с всички обстоятелства, свързани с 
обществената поръчка – попълва се Образец № 3.  
 
4.1. Изисквания към формата и лица, които следва да представят документа: 
4.1.1. Документът се представя от участника/всяко лице, включено в обединението и от 
подизпълнителя/ите на участника и се подписва от представляващия всяко едно от лицата 
или изрично упълномощено с нотариално заверено пълномощно от него лице.  
 

5. Декларация, че участникът ще спазва всички условия, необходими за 
изпълнение на поръчката – попълва се Образец № 4.  
 
5.1. Изисквания към формата и лица, които следва да представят документа:  



5.1.1. Документът се представя от участника/всяко лице, включено в обединението и от 
подизпълнителя/ите на участника и се подписва от представляващия всяко едно от лицата 
или изрично упълномощено с нотариално заверено пълномощно от него лице.  
 

6. Документ за регистрация на юридическото лице/документ за самоличност на 
физическото лице.  
 
6.1. Изисквания към формата и лица, които следва да представят документа:  
6.1.1. Документът се представя от участника/всяко лице, включено в обединението и от 
подизпълнителя/ите на участника.  
6.1.2. Когато участникът е юридическо лице, което е вписано във водения от Агенция по 
вписванията Търговски регистър, е достатъчно посочването на единен идентификационен 
код, съгласно чл. 23 от Закона за Търговския регистър.  
6.1.3. Документът за регистрация на участника/документът за самоличност на 
чуждестранните лица следва бъдат представени в официален превод на български език.  
6.1.4. Чуждестранните лица представят документ за регистрация, съобразно националното 
си законодателство.  
 

7. Удостоверение за актуално състояние.  
 
7.1. Изисквания към формата и лица, които следва да представят документа:  
7.1.1. Когато участникът е юридическо лице, което е вписано във водения от Агенция по 
вписванията Търговски регистър, е достатъчно посочването на единен идентификационен 
код, съгласно чл. 23 от Закона за Търговския регистър.  
7.1.2. Документът се представя от участника/всяко лице, включено в обединението и от 
подизпълнителя/ите на участника и се подписва от представляващия всяко едно от лицата 
или изрично упълномощено от него лице.  
7.1.3. Чуждестранните лица представят еквивалентен документ, съобразно националното си 
законодателство.  
7.1.4. Документът по т. 7.1.3. не се приема за „еквивалентен” и участникът се отстранява от 
участие, ако не удостоверява по безспорен начин всяко едно от следните обстоятелства: 

 системата на управление и представителство на участника;  
 имената на физическите лица, представляващи участника;  
 имената на физическите лица – членове на управителните органи на участника;  
 имената на физическите лица – членове на контролните органи на участника (ако 

има такива);  
 датата, към която удостоверените обстоятелства са били в сила, като датата следва 

да е не по-рано от един месец преди подаването на офертата за участие.  
 

7.1.5. Обстоятелствата по т. 7.1.4., които следва да бъдат удостоверени, могат да се доказват 
и с повече от един документ, издаден от компетентен съдебен или административен орган 
на държавата, в която е установен участникът. Компетентността на органа да издаде 
съответния документ се установява с лицензиран превод на приложимите текстове от 
нормативните разпоредби на националното законодателство на участника.  
 

8. Декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП 
– попълват се Образци № 5, 6, и 7.  
 
8.1. Изисквания към формата и лица, които следва да представят документа:  
8.1.1. Декларациите се представят лично от всяко от лицата, посочени в забележките на 
съответния образец.  



 
8.1.2. Документите се представят по отношение на участника/всеки един от участниците в 
обединението и подизпълнителя/ите.  
 

9. Декларация за липсата на обстоятелствата, съгласно Регламент (ЕО, Евратом) 
№ 1605/2002 на Съвета на ЕС, приложим към общия бюджет на Европейските 
общности -попълва се Образец № 8.  
 
9.1. Изисквания към формата и лица, които следва да представят документа:  
9.1.1. Декларацията се представя лично от всяко от лицата, посочени в забележките на 
съответния образец.  
9.1.2. Документът се представя и по отношение на всеки един от участниците в 
обединението и подизпълнителя/ите.  
 

10. Оригинал или нотариално заверено копие на споразумение за създаване на 
обединение за участие в обществената поръчка (когато участникът е обединение, 
което не е юридическо лице), съдържащо клаузите съгласно настоящата 
документация – само за участници, които са обединения/консорциуми.  
 
10.1. Изисквания към формата и лица, които следва да представят документа:  
10.1.1. Документът следва да съдържа всички клаузи, съгласно изискванията на настоящата 
документация.  
 

11. Декларация от членовете на обединението/консорциума – попълва се Образец 
№ 10 – само за участници, които са обединения/консорциуми.  
 
11.1. Изисквания към формата и лица, които следва да представят документа: 
11.1.1. Документът се представя от всяко лице, включено в обединението.  
 

12. Нотариално заверени пълномощни (оригинали) от всички участници в 
обединението, с които упълномощават едно лице, което да подаде офертата и да попълни и 
подпише документите, които са общи за обединението – когато участникът е обединение, 
което не е юридическо лице и лицето подаващо офертата и попълващо и подписващо 
документите, които са общи за обединението, не е изрично вписано в споразумението, с 
което се създава обединението – само за участници, които са обединения/консорциуми.  
 

13. Декларация за участие/неучастие на подизпълнители – попълва се Образец № 
11.  
 
13.1. Изисквания към формата и лица, които следва да представят документа:  
13.1.1. Документът се подписва от представляващия участника (изрично упълномощено от 
него лице) или от представляващия обединението, съгласно споразумението за създаване на 
обединение или с нотариално заверени пълномощни от представляващите всеки един от 
членовете на обединението.  
 

14. Декларация от подизпълнител, че е съгласен да участва в процедурата като 
такъв – попълва се Образец № 12 от всеки от подизпълнителите.  
 
14.1. Изисквания към формата и лица, които следва да представят документа:  
14.1.1. Документът се подписва от представляващия/ите подизпълнителя/ите или изрично 
упълномощено от него/тях лице.  



 
15. Доказателства за технически възможности:  

 
15.1. Списък на основните договори за доставка, изпълнени през последните три години  
(Образец № 13) от крайни срок за подаване на офертата.  
15.1.1. Изисквания към формата и лица, които следва да представят документа:  
15.1.1.1. Документът се представя от участника/всяко лице, включено в обединението.  
15.1.1.2. Документът се представя и от подизпълнителя/ите на участника. 

 

16. Декларация за поемане на ангажимент за извършване на гаранционна 
поддръжка- попълва се Образец  № 9. 

 
16.1. Изисквания към формата и лица, които следва да представят документа:  
16.1.1. Документът се подписва от представляващия участника или от изрично 
упълномощено от него лице с пълномощно с нотариална заверка на подписа. Когато 
участникът е обединение, което не е юридическо лице, декларацията се подписва от 
представителя на обединението съгласно споразумението за създаване на обединение. 
 

17. Ценова оферта – Образец № 14 с приложено към нея попълнено Приложение 
№1  
 
17.1. Ценовата оферта на участника се  изготвя по Образец № 14, съгласно изискванията на 
„Условия за участие”, „Изисквания към Ценовата оферта и Предложение за изпълнение на 
изискванията на чл. 101б, ал.1, т.3 от ЗОП”, т. 2 „Изисквания към Ценовата оферта” на 
настоящата документация.  
17.1.1. Изисквания към формата и лица, които следва да представят документа:  
Ценовата оферта се подписва от представляващия участника (изрично упълномощено от 
него лице) или представляващия обединението, съгласно Споразумението за създаване на 
обединение или упълномощеното лице, съгласно нотариално заверени пълномощни от 
представляващите всеки един от членовете на обединението.  
 

18. Проект на Договор- Образец № 15 – непопълнен, подписан и подпечатан от 
участника на всяка страница; 
 

РАЗДЕЛ VІII 
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА 

 

1. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ  
 
 Разглеждането, оценката и класирането на офертите се извършва от Комисия, назначена 
от възложителя. Пликовете с офертите се отварят по реда на тяхното постъпване и се проверява 
дали съдържат всички необходими документи. 

Комисията разглежда офертите по реда на тяхното постъпване и ги съпоставя с 
изискуемите от Възложителя документи. Оценяват се само допуснатите оферти.  

Протоколът на комисията се представя на Възложителя за утвърждаване. 
С определения изпълнител се сключва писмен договор. При сключване на договор, 

определеният изпълнител представя документи, издадени от компетентен орган, за 
удостоверяване липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП и декларация за липсата 
на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП. 

 
 
 



2. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА  
 

 Възложителят прекратява публичната покана за възлагане на обществената поръчка с 
мотивирано решение, при наличие на някое от обстоятелствата по чл. 39 от Закона за 
обществените поръчки. 

 
3. ЕТИЧНИ КЛАУЗИ 

 
Всеки опит на участник да се сдобие с поверителна информация, да сключи незаконно 

споразумение с конкуренти или да окаже влияние върху комисията или възложителя по време 
на процеса на разглеждане, изясняване и оценка на офертите може да доведе до отстраняване на 
участника от участие или до административни наказания. 

Когато предлага оферта, участникът трябва да не е повлиян от възможен конфликт на 
интереси и да няма равностойни взаимоотношения в тази връзка с други участници в 
публичната покана за възлагане на обществената поръчка или страни, ангажирани в проекта. 
Ако по време на изпълнение на договора възникне такава ситуация, изпълнителят трябва 
незабавно да уведоми възложителя. 

Изпълнителят трябва да действа във всеки един момент професионално, безпристрастно и в 
съответствие с кодекса за етично поведение на професията си. Той трябва да се въздържа от 
всякакви публични изявления във връзка с обществената поръчка, проекта като цяло или 
услугите, направени без предварителното одобрение на възложителя.  

Изпълнителят и неговите служители не трябва да упражняват каквато и да било дейност или 
да получават облага, която е в разрез с техните задължения към възложителя. 

Изпълнителят и неговите служители са задължени да запазят професионална тайна за целия 
срок на договора, както и след неговото завършване. Всички доклади и документи, изготвени 
или получени от изпълнителя, са конфиденциални.  

 
4. КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И УЧАСТНИЦИТЕ 

 
Всички комуникации и действия на Възложителя и на участниците, свързани с настоящата 

публичната покана, са в писмен вид. Обменът на информация между Възложителя и 
участниците се извършва по един от следните начини:  
 Лично -  срещу подпис; 
 По пощата – чрез препоръчано писмо с обратна разписка, изпратено на посочения от 
участника адрес; 
 Чрез куриерска служба с обратна разписка; 
 По всеки друг допустим от закона начин; 
 Чрез комбинация от тези средства. 
За получено уведомление по време на публичната покана се счита това, което е достигнало до 
адресата, на посочения от него адрес/факс номер или получено на ръка лично или от законният 
представител на юридическото лице или от лицето, посочено за контакти в офертата на 
участника. Когато участникът е променил своя адрес или факс номер 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/факса, известен на 
изпращача 
 
 
 
 
 
 
 
 


