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РАЗДЕЛ І. ОБЩИ УСЛОВИЯ 

 

А) Възложител  

Възложител на обществената поръчка по реда на Глава двадесет и шеста от 

Закона за обществените поръчки(ЗОП), във връзка с чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП е 

Председателят на читалищното настоятелство на  Народно читалище „Светлина-1939” 

гр. Поморие. Административен адрес: гр. Поморие – 8200, ул. „Княз Борис I“ №110, 

тел.  0887 994080;0596 33593. Интернет адрес: https://svetlina-pm.com/ 

 

Б) Правно основание за възлагане на обществената поръчка. 

Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена 

поръчка по реда на Глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки (ДВ, 

бр.13/2016 г.) чрез събиране на оферти с обява. За нерегламентирани в настоящите 

указания и документацията за участие условия по реда за възлагане, се прилагат 

разпоредбите на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагане на Закона 

за обществените поръчки, както и приложимите национални и международни 

нормативни актове, съобразно с предмета на поръчката. 

 

В) Предмет на обществената поръчка 

Обществената поръчка, изпълнима при условията описани в настоящата документация 

за участие е с предмет „Извършване на строително-монтажни работи на Народно 

читалище „Светлина-1939” гр. Поморие”. 

 

Г) Мотиви за избор на реда за възлагане 

С оглед на изложеното и съгласно разпоредбата на чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП, 

възложителят провежда избор на изпълнители, чрез събиране на оферти с обява.  

По обществената поръчка не се предвиждат обособени позиции. Дейностите, 

предмет на поръчката, нямат разнороден характер, поради което най-целесъобразно е 

възлагането й на един изпълнител. 

 

РАЗДЕЛ ІІ. ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

 

А) Прогнозна стойност на поръчката 

Максималния разполагаем ресурс за изпълнение на поръчката е 200 515,00 

(двеста хиляди петстотин и петнадесет) лева без включен ДДС и 240618,00 (двеста и 

четиридесет хиляди шестстотин и осемнадесет лева) с включен ДДС. 

Финансирането на обществената поръчка се осъществява чрез предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ 

от мярка – 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. съфинансирана от 

Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. 

Офертите на участниците не трябва да надхвърлят максималния одобрен 

бюджет на поръчката. В цената се включват всички разходи, свързани с качественото 

изпълнение на поръчката в описания вид и обхват в техническата спецификация.  

Участник, чието ценово предложение надхвърля финансовия ресурс за 

обществената поръчка ще бъде отстранен от участие в настоящата процедура. 



 

 

 

Б) Срок за изпълнение на поръчката  

Срокът за изпълнение на строителството не следва да бъде по-кратък от 90 и по-

дълъг от 180 календарни дни. Предложеният срок за изпълнение на строителството 

следва да бъде цяло число! Участник, в чиято оферта е предложен срок за изпълнение 

на строителството извън границите обявени от Възложителя, ще бъде отстранен от 

участие в настоящата процедура.  

 

В) Критерий за възлагане на поръчката. 

Класирането на офертите се извършва на база комплексна оценка на офертите, 

съобразно приложената в настоящата документация методика, като избраният критерий 

е „оптимално съотношение качество/цена” (чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП). 

 

РАЗДЕЛ IІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА. 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ И НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ 

 

А) Изисквания към участниците. 

1. Общи изисквания  

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

всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни 

обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява 

дейностите, предмет на настоящата процедура, съгласно законодателството на 

държавата, в която то е установено. Възложителят не изисква обединенията да имат 

определена правна форма, за да участват при възлагането на поръчката, и не поставя 

условие за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, 

е обединение на физически и/или юридически лица.  

Участник не може да бъде отстранен от процедурата за възлагане на 

обществената поръчка на основание на неговия статут или на правната му форма, 

когато той или участниците в обединението имат право да упражняват дейностите, 

предмет на настоящата процедура, в държавата членка, в която са установени.  

1.2. В случай че участникът е обединение, което не е юридическо лице, 

съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от 

всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне 

на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно 

изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на 

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

на обединението. Възложителят изисква от участник – обединение, което не е 

юридическо лице, да представи копие от документ, от който да е видно правното 

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

конкретната обществена поръчка:  

1. правата и задълженията на участниците в обединението;  

2. разпределението на отговорността между членовете на обединението;  

3. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. 

1.3. Участниците – юридически лица в процедурата се представляват от 

законните си представители или от лица, специално упълномощени за участие в 

процедурата, което се доказва с изрично пълномощно. 

1.4. Участниците – обединения следва да определят партньор, който да 

представлява обединението за целите на обществената поръчка и да уговорят 



 

 

солидарна отговорност, когато такава не е предвидена съгласно приложимото 

законодателство. 

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

подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелно заявление за 

участие или оферта. 

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

юридическо лице може да участва само в едно обединение. 

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

процедура. 

1.8. 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. 

Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно 

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

отстраняване от процедурата. 

 

2. Лично състояние на участниците - Основания за задължително 

отстраняване съгласно ЗОП.  

2.1. Възложителят ще отстрани от участие в процедурата за възлагане на 

обществената поръчка участник, когато:  

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

престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, 

чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс;  

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

престъпление, аналогично на тези по т. 2.1.1, в друга държава членка или трета страна;  

2.1.3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по 

смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите 

по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на 

участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, 

съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, освен ако е 

допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или 

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

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

2.1.5. е установено, че:  

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

липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;  

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

липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;  

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

 

Основанията по т. 2.1.1, т. 2.1.2, т. 2.1.6 се отнасят за лицата, които 

представляват участника, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, 

които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези 

органи.  

Основанието по т. 2.1.3. не се прилага, когато:  

- се налага да се защитят особено важни държавни или обществени интереси;  



 

 

- размерът на неплатените дължими данъци или социално-осигурителни вноски 

е не повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена 

финансова година.  

Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 2.1.1 и 2.1.2 

се попълва в декларации обр. 2  и обр.3.  

Относно информация за липсата или наличието на обстоятелства по т. 2.1.1 и 

2.1.2 за престъпления по чл. 172 и 352 – 353е от НК при отговор „реабилитиран съм“ 

участникът посочва: 

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

постановяването й;  

• Срока на наложеното наказание.  

 

2.2. Мерки за доказване на надеждност.  

Участник, за когото са налице основания за отстраняване по т. 2.1. има право да 

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

въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. За тази цел участникът 

може да докаже, че:  

2.2.1. е погасил задълженията си по т. 2.1.3, включително начислените лихви 

и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени;  

2.2.2. е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички 

вреди, настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение;  

2.2.3. е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е 

съдействал на компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, 

технически, организационни и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови 

престъпления или нарушения.  

Възложителят преценява предприетите от участника мерки, като отчита 

тежестта и конкретните обстоятелства, свързани с престъплението или нарушението.  

В случай че предприетите от участника мерки са достатъчни, за да се гарантира 

неговата надеждност, възложителят не го отстранява от процедурата.  

Мотивите за приемане или отхвърляне на предприетите мерки и представените 

доказателства се посочват в решението за класиране или прекратяване на процедурата, 

в зависимост от етапа, на който се намира процедурата.  

Участник, който с влязла в сила присъда или друг акт съгласно 

законодателството на държавата, в която е произнесена присъдата или е издаден актът, 

е лишен от правото да участва в процедури за обществени поръчки или концесии, няма 

право да използва предвидената възможност за представяне на мерки за доказване на 

надеждност за времето, определено с присъдата или акта.  

Когато преди подаване на офертата участник е предприел мерки за доказване на 

надеждност по т. 2.2 (чл. 56 от ЗОП), тези мерки се описват като приложение в 

съответната декларация свързана със съответното обстоятелство.  

 

2.3. Прилагане на основанията за отстраняване  

Възложителят отстранява от процедурата участник, за когото са налице 

основанията по т. 2.1, възникнали преди или по време на процедурата.  

Възложителят отстранява и участник в процедурата, който е обединение от 

физически и/или юридически лица и за член на обединението е налице някое от 

основанията за отстраняване по т. 2.1.  



 

 

Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане на следните срокове: - пет 

години от влизането в сила на присъдата – по отношение на обстоятелства по т. 2.1.1 и 

т. 2.1.2, освен ако в присъдата е посочен друг срок; В случай на отстраняване по т. 2.1 

възложителят осигурява доказателства за наличие на основания за отстраняване.  

 

2.4. Доказване липсата на основания за отстраняване  

За доказване на липсата на основания за отстраняване участникът, избран за 

изпълнител, представя:  

- за обстоятелствата по т. 2.1.1 – свидетелство за съдимост;  

- за обстоятелството по т. 2.1.3 – удостоверение от органите по приходите и 

удостоверение от общината по седалището на възложителя и на участника;  

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

съответните документи, издадени от компетентен орган, съгласно законодателството на 

държавата, в която участникът е установен. В този случай, когато в съответната 

държава не се издават документи за посочените обстоятелства или когато документите 

не включват всички обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава 

декларация има правно значение съгласно законодателството на съответната държава. 

Когато декларацията няма правно значение, участникът представя официално 

заявление, направено пред компетентен орган в съответната държава. 

 Възложителят няма право да изисква представянето на горепосочените 

документи, когато обстоятелствата в тях са достъпни чрез публичен безплатен регистър 

или информацията или достъпът до нея се предоставя от компетентния орган на 

възложителя по служебен път. 

  

2.5. Други основания за отстраняване от участие 

 Освен на основанията по т. 2.1 възложителят отстранява от процедурата:  

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

изпълни друго условие, посочено в обявата за обществена поръчка или в 

документацията;  

2.5.2. участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително 

обявените условия на поръчката;  

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

Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки, във връзка с § 1, т. 13 

и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни 

книжа, с другите участници в обществената поръчка.  

2.5.4. Участник, който след покана от Възложителя и в определения в нея срок 

не удължи срока на валидност на офертата си.  

 

2.6. В офертата участникът декларира липсата на задължителните основания за 

отстраняване чрез представяне на декларации обр.2  и обр.3. 

 Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за 

доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва 

подизпълнители, за всяко от тези лица се представят  декларации обр.2  и обр.3.  

Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят 

всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в 

декларации обр.2  и обр.3, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане 

на процедурата.  



 

 

Преди сключването на договор по обществената поръчка възложителят изисква 

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

удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и 

съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за 

подизпълнителите и третите лица, ако има такива. Възложителят няма право да изисква 

документи, които вече са му били предоставени или са му служебно известни. 

 

3. Критерии за подбор. 

3.1. Критерии за подбор, отнасящи се до годността /правоспособността/ за 

упражняване на професионална дейност на участниците.  

 

Участниците трябва да имат регистрация в Централния професионален регистър на 

строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в Република България, за изпълнение 

на строежи - първа група, пета категория, а за чуждестранните лица в аналогичен 

регистър, съгласно законодателството на държавата членка в която са установени или 

на друга държава: страна по Споразумението за Европейското икономическо 

пространство. В случай на обединение изискването се отнася поне за един от 

съдружниците в обединението, като останалите участници трябва да имат регистрация 

в ЦПРС за съответната група и категория в зависимост от дейностите, които ще 

изпълняват. 

В случай, че участникът предвижда участие на подизпълнители, същите трябва 

да са вписани в Централния професионален регистър на строителя в съответствие с 

видовете строително-ремонтни работи, които ще извършват като подизпълнители.  

При подаване на оферта участниците представят копие на Удостоверение за 

вписване в ЦПРС към Камарата на строителите в Република България за изпълнение на 

строежи от групата строежи, в която попада обекта на поръчката - за повече 

информация: http://register.ksb.bg/. 

 В случай, че избраният за изпълнител е чуждестранно лице, той трябва да 

представи документ, с който да докаже, че има право да изпълнява възлаганата дейност 

в Република България, за изпълнение на строежи от групата строежи, в които попада 

обекта на поръчката, вкл. че е извършил съответната регистрация, когато е необходимо 

съгласно чл. 112, ал. 1, т. 4 от ЗОП.  

 

3.2. Критерии за подбор отнасящи се до икономическото и финансовото 

състояние на участниците. 

3.2.1. Участниците, следва да са реализирали минимален оборот в сферата, 

попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти през 

последните три приключили финансови години, в зависимост от датата, на която е 

създаден или е започнал дейността си в размер на не по-малко от два пъти размера на 

прогнозната стойност на поръчката, а именно: 401030,00 (четиристотин и една хиляди и 

тридесет лева). 

 

Под „оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката“, ще се приема 

оборота от изпълнение на дейности по извършване на СМР на жилищни, 

производствени  и обществени сгради. 

 

Документите с които ще се доказва съответствието с критериите за подбор са: 

Годишни финансови отчети или техни съставни части - Справки за приходите на 

http://register.ksb.bg/


 

 

строителните предприятия по видове строителство, приложение към Годишния отчет за 

дейността на нефинансовите предприятия, за последните 3 приключили финансови 

години в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността 

си – оригинал, или копие заверено с подпис и печат и думите „Вярно с оригинала“. 

 

При подаване на оферта участниците представят копие от изискващите 

се документи. 
 

3.3. Критерии за подбор, включващи минимални изисквания за технически 

и професионални способности на участниците.  

3.3.1. Участниците трябва да са изпълнили през последните 5 (пет) години, 

считано от датата на подаване на офертите, строителство с предмет идентичен или 

сходен с предмета на поръчката и обем, идентичен или сходен с предмета на поръчката, 

а именно СМР на сгради с РЗП 595 кв.м.  

За строителство „сходно“ с предмета на поръчката следва да се разбира: 

Изпълнени строително-монтажни работи на жилищни, производствени и обществени 

сгради. 

За строителство „сходно“ с обема на поръчката следва да се разбира: Изпълнени 

строително-монтажни работи на минимум една жилищна или обществена сграда с РЗП 

595 кв.м. или повече. 

 При подаване на оферта участниците представят: 

Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, за 

последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, придружен с 

удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е 

приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали то е изпълнено в 

съответствие с нормативните изисквания. 

3.3.2. Кандидатите трябва да разполагат с необходимия брой технически лица, 

включени или не в структурата си, които ще изпълняват строителството, като 

минималното изискване е в екипа на кандидата да е включен ръководител екип с 

професионална квалификация строителен инженер и минимум 5 години трудов стаж по 

специалността и технически ръководител с минимум средно специално образование и 

придобита професионална квалификация в строителната сфера с натрупан опит 

минимум 5 години. 

Кандидатите могат за конкретната поръчка да се позоват на капацитета на трети 

лица, само ако лицата, с чиито образование, квалификация или опит се доказва 

изпълнение на изискванията на възложителя. Те могат да участват в изпълнението на 

частта от поръчката, за която е необходим този капацитет. Кандидатите ще трябва да 

представят документи, с които да докажат поетите от третите лица задължения. 

Участниците представят списък с експертите отговорни за строителството и 

вида и броя на работниците които ще изпълняват строително-монтажните дейности 

(вид строителен работник, напр. бояджия и бр.) 

 

 Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от 

участника, определен за изпълнител, да представи списък на инженерно-техническия 

състав с приложени дипломи и удостоверения доказващи образованието и 

квалификацията на отговорните за изпълнението на строителството и списък с лицата, 

които ще изпълняват строително-монтажните дейности. 

 



 

 

3.3.3. Участниците трябва да разполагат с инструменти, съоръжения и 

техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката. 

 - Оградни пана  – мин. 150 м.л. 

 - Тръбно скеле – мин.  700 м2, 

 - Пробивна техника -  мин. 3 бр.,  

 - Товарни автомобили –мин. 1 бр.  

- Металорежещи инструменти- мин. 2 бр. 

 

За да докажат изискванията за покриване на критерия, кандидатите трябва да 

представят декларация, в която описват инструментите, съоръженията и техническото 

оборудване, които ще използват за изпълнението на поръчката; 

 

При участници чуждестранни лица в провежданата процедура, за доказване 

съответствие с критериите за подбор при сключване на договор следва да се представят 

аналогични документи, съгласно законодателствата на държавата, в която съответния 

участник е установен. 

 

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

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

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

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

нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на 

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

обединението. 

 

 Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от 

правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и 

финансово състояние и с техническите способности и професионалната компетентност, 

при условията на чл. 65, ал. 1 - 5 и ал. 7 от ЗОП. 

По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност, 

участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако лицата, с чиито 

образование, квалификация или опит се доказва изпълнение на изискванията на 

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

този капацитет. 

 Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може 

да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от 

третите лица задължения.  

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

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

налице основанията за отстраняване от процедурата, в противен случай възложителят 

изисква от участника да замени посоченото от него трето лице. 

 

Забележка № 1: В случай че участникът е обединение, което не е юридическо 

лице, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не 

от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, 

представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на 

поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно 



 

 

разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в 

договора за създаване на обединението.  

Забележка № 2: Задължително условие за допустимостта на участник в 

процедурата е той (участващ самостоятелно като физическо, юридическо лице или като 

обединение от физически и/или юридически лица) да покрива изцяло, в пълна степен 

така поставените по-горе минимални изисквания, отнасящи се до годността 

/правоспособността/ за упражняване на професионална дейност на участниците и до 

техническите и професионални способности на участниците. 

 

Участникът ще бъде отстранен от участие в настоящата обществена поръчка, ако 

не отговаря на изискванията, посочени в т. 3.1 и т.3.2. 

 

Б) Изисквания към съдържанието и обхвата на офертата  

1. Всеки участник представя само една оферта. Офертата се изготвя в 

съответствие с указанията и условията, посочени в обявата, документацията за участие 

и приложените образци. Офертата се представя на хартиен носител в запечатан 

непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично, чрез 

куриерска служба или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка в 

канцеларията на  Народно читалище „Светлина-1939” гр. Поморие. Административен 

адрес: гр. Поморие – 8200, ул. „Княз Борис I“ №110 с надпис: 

 

 

ДО  

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „СВЕТЛИНА-1939“ 

УЛ. „КНЯЗ БОРИС” № 110,  

8200 ГРАД ПОМОРИЕ 

 

ОФЕРТА 

За участие в публично състезание по реда на ЗОП с предмет: „Извършване на 

строително-монтажни работи на Народно читалище „Светлина-1939” гр. 

Поморие” 

....................................................................................................................................................... 

/име на участника / 

....................................................................................................................................................... 

/пълен адрес за кореспонденция – улица, номер, град, код, държава/ 

....................................................................................................................................................... 

/лице за контакт, телефон, факс и електронен адрес/ 

 

 Всяка оферта следва да съдържа следните документи:  

 

1. Сведения за участника(Образец №1) 

2. Пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в 

настоящата обществена поръчка (когато участникът не се представлява от лицата, 

които имат право на това, съгласно документите му за съдебна регистрация.).  

Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и 

упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да 

подпише офертата и да представлява участника в обществената поръчка.  



 

 

3. Декларация за липса на обстоятелствата по чл.97, ал.5 от ППЗОП (за 

обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП) (Образец №2). Декларацията се 

изготвя по приложения в документацията образец.  

4. Декларация за липса на обстоятелствата по чл.97, ал.5 от ППЗОП (за 

обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-5 от ЗОП) (Образец №3). Декларацията се изготвя по 

приложения в документацията образец.  

5. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор 

(Образец №4);  

6. Договор или споразумение за учредяване на обединение (нотариално 

заверено копие), когато участникът е обединение, което не е юридическо лице; В 

случай че в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в 

обединението – следва да се представи документ, подписан от лицата в обединението в 

който се посочва представляващият.  

7. Техническо предложение за изпълнение на поръчката – (Образец №5) 

Техническо предложение попълнено, подписано и подпечатано от участника 

съдържащо:  Работна програма с: 

- Описание на всеки един отделен вид СМР, неговата технология и технологична 

последователност на изпълнение в съответствие с техническите спецификации, 

техническите изисквания за изпълнение на обекта, възприетите строителни методи и 

техническите норми и стандарти за висококачествено изпълнение на поръчката. 

- Описание на необходимата строителна техника за изпълнението на всеки отделен вид 

СМР, (влючващо брой и основни технически характеристики на оборудването), 

действия за реакция при отказ/инциденти със строителни машини (включително план 

за действие по заместване и ремонт на унищожено или повредено оборудване или на 

оборудване с отнет или ограничен достъп). 

- Описание на основните видове и характеристики на строителни материали, които ще 

бъдат използвани за изпълнението на всеки отделен вид СМР и описание на плана за 

използване на основните строителни материали вкл. производство/доставка на 

материали, начин на транспортиране и съхранение. 

- Описание на начините за осигуряване на качество и контрол по време на изпълнение 

на строително-монтажните работи. 

8. Ценово предложение – (Образец №6) Всички единични цени в ценовата 

листа на видовете СМР/КСС/, както и при тяхното аритметично изчисляване следва да 

бъдат закръглени до втория знак след десетичната запетая. При изготвянето на 

Ценовото предложение и ценовата листа на видовете СМР/КСС/ не се допуска 

посочването на нулеви стойности. Предложената цена трябва да е крайна и да включва 

всички разходи за цялостното, качествено и срочно изпълнение на СРР/СМР на 

поръчката, съгласно изискванията в Обявата, Техническите спецификации, проекто-

договора и настоящите указания. При разлика между сумите изразени с цифри и думи, 

за вярно се приема сумата изписана с думи.  При несъответствие между единичните 

цени на видовете СМР и общите стойности на същите, както и при несъответствие 

между общите стойности на видовете СМР със общата стойност за обекта, участникът 

в поръчката ще бъде отстранен. 

Договорът се допълва с всички предложения, посочени в офертата на 

спечелилия участник.  

Комисията назначена от Възложителя си запазва правото по всяко време да 

проверява заявените от участниците данни и факти като има право да изисква в 



 

 

определен от нея срок допълнителни доказателства за обстоятелствата, изложени в 

предложението.  

9. Документ за вписването на участника в Централния професионален 

регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в Република България за 

изпълнение на строежи – за повече информация http://register.ksb.bg  

10. Документите доказващи съответствието с критериите за подбор по 

отношение на икономическото и финансово състояние: Годишни финансови отчети или 

техни съставни части - Справки за приходите на строителните предприятия по видове 

строителство, приложение към Годишния отчет за дейността на нефинансовите 

предприятия, за последните 3 приключили финансови години в зависимост от датата, 

на която участникът е учреден или е започнал дейността си – оригинал, или копие 

заверено с подпис и печат и думите „Вярно с оригинала“. 

11. Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на 

поръчката, за последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, 

придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, 

на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали то е 

изпълнено в съответствие с нормативните изисквания. 

12. Списък на с експертите отговорни за строителството и вида и броя на 

работниците които ще изпълняват строително-монтажните дейности.  

13. Списък на разполагаемото техническо оборудване, необходимо за 

изпълнение на поръчката.  

14. Други (по преценка на участника и в съответствие с документацията за 

обществената поръчка). Забележка: Всички копия на документи се заверяват с гриф 

„Вярно с оригинала”, подпис и свеж печат от лицата с представителни функции на 

участника, съгласно удостоверението за актуална регистрация.  

 

При получаване на офертата върху опаковката се отбелязват поредният номер, 

датата и часът на получаването, за което на приносителя се издава документ. Не се 

приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване 

или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост.  

Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на оферти пред 

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

списък, който се подписва от представител на възложителя и от присъстващите лица.  

Офертите на лицата от списъка се завеждат в горепосочения регистъра на 

възложителя. Не се допуска приемане на оферти от лица, които не са включени в 

списъка.  

Получените оферти се предават на председателя на комисията, за което се 

съставя протокол. Протоколът се подписва от предаващото лице и от председателя на 

комисията. 

Срокът на валидност на офертите трябва не по малко от 60 календарни дни, 

считано от датата, посочена като краен срок за получаване на офертите и 

представлява времето, през което участниците са обвързани с условията на 

представените от тях оферти. 

 

 

2. Специфични изисквания  

Възложителят не приема представянето на варианти на офертите. 

 

http://register.ksb.bg/


 

 

В) Достъп до документация за участие. Разяснения по документацията за 

участие  

Достъп до документация за участие.  

Възложителят осигурява неограничен пълен, безплатен и пряк достъп до всички 

документи, публикувани на профила на купувача - https://svetlina-pm.com/ 

Условия и ред за получаване на разяснения по документацията за участие.  

Лицата могат да поискат писмено от възложителя разяснения по решението, 

обявлението, документацията за обществената поръчка до 3 дни преди изтичане на 

срока за получаване на офертите.  

Възложителят предоставя разясненията на следващия работен ден от получаване на 

искането. В разясненията не се посочва лицето, направило запитването. Разясненията 

се предоставят чрез публикуване на профила на купувача 

 

Г) Комуникация между Възложителя и Участниците  

Всички комуникации и действия на възложителя и на участниците, свързани с 

настоящата поръчка, са в писмен вид.  

Участникът може да представя своите писма и уведомления по факс, по e-mail чрез 

ел. подпис, чрез препоръчано писмо с обратна разписка или куриерска служба.  

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

изпращат по факс, по e-mail чрез ел. подпис, или се връчват лично срещу подпис или се 

изпращат с препоръчано писмо с обратна разписка, чрез куриерска служба.  

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

посочения от него адрес. Когато адресатът е сменил своя адрес и не е информирал 

своевременно за това възложителя, или адресатът не желае да приеме уведомлението, 

за получено се счита това уведомление, което е достигнало до адреса, известен на 

изпращача.  

При предоставяне на изискванията по поръчката на участниците и при сключването 

на договора за обществена поръчка, възложителят може да посочи коя част от 

информацията, която им предоставя има конфиденциален характер.  

Участниците нямат право да разкриват тази информация.  

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

конфиденциален характер и да изисква от възложителя да не я разкрива. Възложителят 

няма право да разкрива информация, предоставена му от Участниците, посочена от тях 

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

на случаите на изпълнение на задължението на възложителя да изпрати информация за 

сключения договор до Агенцията по обществени поръчки.  

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

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

достоверността и поверителността на информацията. 

 

Д) Гаранция за изпълнение  

Възложителят изисква от определения изпълнител да предостави гаранция, която да 

обезпечи изпълнението на договора. Гаранцията, обезпечаваща изпълнението на 

договора е в размер на 3 на сто от стойността му.  

а) парична сума;  

б) банкова гаранция.  

в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на 

изпълнителя.  



 

 

Гаранцията може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице 

– гарант. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за 

изпълнение.  

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.  

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за 

изпълнение се уреждат в договора за обществена поръчка.  

Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за 

периода, през който средствата законно са престояли при него.  

Гаранцията за изпълнение под формата на парична сума трябва да бъде внесена по 

следната сметка на възложителя:  

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ СВЕТЛИНА-1939 

 IBAN: ………………………………….. 

 BIC: ……………………………………. 

Банка: ………………. ………………….. 

(конкретните данни, ще бъдат вписани в договора за изпълнение) 

Когато участникът 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 Възложителя и че е със срок на валидност най-малко 30 дни от датата на 

изпълнение на строителството, удостоверено с акт обр.15. При представяне на 

гаранцията в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва 

договорът, за който се представя гаранцията 

 

 

РАЗДЕЛ ІV. ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА 

А) Разглеждане, оценка и класиране на офертите  

1. Получаването, разглеждането, оценката на офертите и класирането на 

участниците се извършва от комисия, определена със Заповед на Възложителя на 

основание чл. 97 от ППЗОП.  

2. Постъпилите оферти се приемат и завеждат в деловодството на „Народно 

читалище Светлина-1939” гр. Поморие. Върху всеки плик се поставя номер, дата и час 

на получаването, за което на приносителя се издава документ.  

3. Не се приемат за участие оферти, които са представени след изтичане на 

крайния срок за получаване. Не се приема и оферта в незапечатан или с нарушена 

цялост плик  

4. В указаните в обявата дата, час и място комисията отваря постъпилите 

оферти по реда на постъпването им и обявява ценовите предложения при условията на 

чл.97, ал.3 от ЗОП.  

5. Комисията продължава работата си на закрито заседание с проверка на 

комплектуването на офертите и съответствието им с критериите за избор на 

изпълнител, поставени от възложителя в обявата и документацията за участие.  

6. Комисията разглежда техническото и ценовото предложение на 

участниците за съответствие с образеца и изискванията на възложителя. Отстранява 

участниците с несъответстващи предложения.  

7. Комисията оценява получените оферти съгласно методиката, определена 

от възложителя и съставя протокол за разглеждането и оценката на офертите и 

класирането на участниците. Протоколът се предоставя на възложителя за 



 

 

утвърждаване, след което в един и същ ден се изпраща на участниците и се публикува в 

профила на купувача. 

 8. Въз основа на утвърдения от Възложителя протокол на комисията се 

сключва договор за изпълнение на обществената поръчка. Договорът включва 

задължително всички предложения от офертата на участника, въз основа на които e 

определен за изпълнител.  

9. Провеждането и документирането на процедурата по възлагане на 

настоящата обществена поръчка се извършва в съответствие с разпоредбите на Глава 

двадесет и шеста от ЗОП и Глава девета от ППЗОП. 

 

 

РАЗДЕЛ V. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА 

ИЗПЪЛНЕНИЕТО. ДОГОВОР ЗА ПОДИЗПЪЛНЕНИЕ. ИЗМЕНЕНИЕ НА 

ДОГОВОРА. 
 

 Възложителят сключва договор за обществена поръчка с определения 

изпълнител в 30-дневен срок от датата на определяне на изпълнителя.  

Възложителят сключва с определения изпълнител писмен договор за обществена 

поръчка, при условие че при подписване на договора определеният изпълнител:  

 предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за 

отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии 

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

ако има такива;  

 представи определената гаранция за изпълнение на договора;  
 

Възложителят може да сключи договор със следващия класиран участник, 

когато избраният за изпълнител участник откаже да сключи договор или не се яви за 

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

 

За отказ се приема и неявяването на уговорената дата, освен ако неявяването е 

по обективни причини, за което възложителят е уведомен своевременно.  

Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на 

физически и/или юридически лица и възложителят не е предвидил в обявата изискване 

за създаване на юридическо лице, 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.  

Изпълнителите сключват договор за подизпълнение с подизпълнителите, 

посочени в офертата. В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или 

на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител 

изпълнителят изпраща копие договора или на допълнителното споразумение на 

възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 

ЗОП.  

Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, 

които са включени в предмета на договора за подизпълнение.  

Договорът трябва да съответства на проекта на договор, приложен в 

документацията, допълнен с всички предложения от офертата на участника, въз основа 

на които последният е определен за изпълнител на поръчката. Промени в проекта на 

договор се допускат по изключение, когато е изпълнено условието по чл. 116, ал. 1, т. 5 



 

 

ЗОП и са наложени от обстоятелства, настъпили по време или след провеждане на 

процедурата.  

Изменения на договора се допускат при условията на чл. 116 от ЗОП. 

 

 

РАЗДЕЛ VI. КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ  

 

„ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ-ИЗГОДНА ОФЕРТА“ 

„ОПТИМАЛНО СЪОТНОШЕНИЕ КАЧЕСТВО/ЦЕНА” 

Преди да пристъпи към оценяване на показателите от техническите 

оферти на участниците, комисията проверява дали същите са подготвени и 

представени в съответствие с изискванията на документацията за 

обществената поръчка и техническите спецификации. Комисията предлага за 

отстраняване от процедурата участник, който е представил техническо 

предложение, която не отговаря на предварително обявените условия на 

възложителя. 

 

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА 

ОФЕРТИТЕ  

 

Показателите, избрани за оценка на офертите и съответните им относителни тегла в 

комплексната оценка, са както следва: 

 

Показател - П 

(наименование) 

Относително 

тегло 

Максимално 

възможен брой 

точки 

Символно 

обозначение 

(точките по 

показателя) 

1 2 3 4 

1. Предложена цена – П 1 50 % (0,50) 100 Т ц 

2.  Работна програма за 

извършването на СМР – 

П 2 

50 % (0,50) 100 Т р.п 

 

В колона № 1 са посочени определените показатели с техните обозначения; в колона 

№ 2 са посочени относителните тегла на всеки показател, като процент от 

комплексната оценка (до 100%); в колона № 3 е посочен максимално възможният брой 

точки (еднакъв за всички показатели); в колона № 4 е дадено символното обозначение 

на точките, които ще получи дадена оферта за конкретен показател. 

 

 

 



 

 

Определяне на оценката по всеки показател: 

 

Показател 1 – „Предложена цена”, с максимален брой точки – 100 и относително 

тегло в комплексната оценка –  0,50. 

Максималният брой точки получава офертата с предложена най-ниска цена – 100 

точки. Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-ниската 

предложена цена по следната формула:  

 

                        С min 
Т ц = 100 х -----------------, където:  

                          C n  
 

„100” е максималните точки по показателя;  

„Cmin” е най-ниската предложена цена;  

„Cn ”е цената на n-я участник.  

 

Оценката по първия показател на n-я участник се получава по следната формула:  

 

П 1 = Т ц х 0,50, където:  

„0,50” е относителното тегло на показателя.  

 

 

Показател 2 - „Работна програма за извършването на строително-монтажни работи”, с 

максимален брой точки – 100 и относително тегло в комплексната оценка –  0,50. 
 

Оценката по третия показател на n-я участник се получава по следната формула: 

 

П2 = Т р.п. х 0,50, където: 

 
Т р.п. – брой точки, получил n-я участник 

“0,50” - относително тегло на показателя 

 

Оценката по този показател се формира на база представената в техническото 

предложение на кандидатите работна програма за извършването на строително-

монтажни работи.  

Изложението на цялостния подход за изпълнение на обекта трябва да съдържа най- 

малко следните елементи: 

Тп1- Описание на всеки един отделен вид СМР, неговата технология и технологична 

последователност на изпълнение в съответствие с техническите спецификации, 

техническите изисквания за изпълнение на обекта, възприетите строителни методи и 

техническите норми и стандарти за висококачествено изпълнение на поръчката. 

Тп2- Описание на необходимата строителна техника за изпълнението на всеки отделен 

вид СМР, (включващо брой и основни технически характеристики на оборудването), 

действия за реакция при отказ/инциденти със строителни машини (включително план 

за действие по заместване и ремонт на унищожено или повредено оборудване или на 

оборудване с отнет или ограничен достъп). 



 

 

Тп3- Описание на основните видове и характеристики на строителни материали, които 

ще бъдат използвани за изпълнението на всеки отделен вид СМР и описание на плана 

за използване на основните строителни материали вкл. производство/доставка на 

материали, начин на транспортиране и съхранение. 

Тп4- Описание на начините за осигуряване на качество и контрол по време на 

изпълнение на строително-монтажните работи. 

 

Оценяването на офертите, които отговарят на изискванията се извършва 

по следния начин: 

 

Предложение за изпълнение, което отговаря на предварително обявените 

изисквания на възложителя, съдържа задължително изискуемите елементи и в своята 

последователност гарантира навременното и спрямо минималните изисквания на 

техническата спецификация постигане на резултати, ще бъде оценено с 60,00 точки по 

показателя „Тр.п. - Работна програма за извършването на строително-монтажни 

работи”. 

 

Предложение за изпълнение, което отговаря на предварително обявените 

изисквания на възложителя, съдържа задължително изискуемите елементи от Тп 1 до 

Тп 4 и в своята последователност гарантира навременното и качественото спрямо 

изискванията на техническата спецификация постигане на резултати като спрямо него 

може да бъде заключено наличието на някое от изброените по- долу условия, 

надграждащи техническото предложение, ще получи за наличие на всяко условие 

допълнително до 20 точки при описаните по- долу условия: 

 

УСЛОВИЯ, НАДГРАЖДАЩИ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 

 Условия за надграждане  – макс. 40 точки 

   

1. Аргументирано е описано в техническото предложение всички видове 

СМР, технологията и технологичната последователност на изпълнение в 

съответствие с техническите спецификации, техническите изисквания за изпълнение 

на обекта, техническите норми и стандарти за висококачествено изпълнение на 

поръчката. От описанието на кандидата става ясно, че при реализацията ще бъдат 

спазени всички нормативни изисквания и ще бъдат използвани методи и техники на 

работа в съответствие със съвременните тенденции в областта на 

строителството, които ще допринесат за постигането на качествен ефект от 

прилагането им и са съобразени с конкретния обект на интервенция.  

2. Предложени са технологиите за изпълнение на отделните СМР при 

пълно съобразяване и в съответствие с данните, заложени в техническите 

спецификации, които гарантират устойчивост и високо качество.  



 

 

3.  Изпълнението на всеки отделен вид СМР е обезпечено с техническо 

оборудване, като разпределението му по видове дейности е аргументирано, 

технологично непротиворечиво и позволява на възложителя да направи оценка за 

навременното изпълнение на обекта в съответствие с изискваното качество.  

4. Направено е описание на показателите за постигане на качество, на 

видовете и техническите характеристики на основните видове материали, които 

участниците ще използват за изпълнението на всеки вид СМР и тяхното 

съответствие с техническите норми и стандарти за постигане на висококачествено 

изпълнение на поръчката. Детайлно и аргументирано са описани мерките за 

постигане на качество, проверки и осъществяване на контрол за качество, изпълнение 

на отделните дейности от предвидените екипи (качество на труда), както и други 

мерки, необходими при изпълнението на поръчката. Предложените мерки отчитат 

спецификата на възлаганите работи и са насочени към конкретната процедура, а не  

са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без 

значение на нейния обхват и характерни особености. 

 

40 точки получава предложение съдържащо кумулативно всички описани в 

условието за надграждане на базовото изискване елементи,  като същите са 

аргументирани и доказват постигането на по-качествен продукт като резултат от 

извършеното СМР, постигането на качествен ефект от прилагането им и са съобразени 

с конкретния обект на интервенция. 

20 точки получава предложение съдържащо кумулативно всички описани в 

условието за надграждане на базовото изискване елементи, но всички или част от тях 

не са аргументирани и не доказват постигането на по-качествен продукт като резултат 

от извършеното СМР и постигането на качествен ефект от прилагането им и/или 

предложението съдържа някои от описаните в условието за надграждане елементи и не 

са отчетени спецификите на обекта на интервенция. 

1 точка получава предложение съдържащо всички описани в условието за 

надграждане на базовото изискване елементи, но същите са общи и с прилагането на 

които би се постигнал базовия резултат и/или не предлагат конкретни преимущества, 

които да доведат до по-качествен продукт като резултат от извършеното СМР и 

постигането на качествен ефект от прилагането им и не отчитат спецификата на 

конкретния обект. 

 

Забележка: 

За целите на настоящата методика, използваните определения следва да се тълкуват 

както следва:  

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

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

съответства на конкретен елемент от предмета на поръчката и съставна част от 

предложението за изпълнението на СМР като част от настоящата поръчка, за който се 

отнася и предоставя описан мотив за избран вид/ метод/ начина или др. приложим 



 

 

подход с оглед доказване на изискваните характеристики. В съответствие е с 

действащата нормативна уредба; 

 „Качествен ефект“ има предложение, което демонстрира, че участникът който го 

прави е предвидил възможно най-качествените на пазара материали, оборудване и 

други продукти и артикули, които предлага да вложи в изпълнението на строежа. 

Предвидил е осъществяване на адекватни към вида на извършваните СМР и обекта на 

интервенция начини за контрол на качеството на изпълненото от строителните 

работници, техника и механизация. От предложението личи, че участникът е оферирал 

дори и най-дребните детайли, свързани с бъдещата реализация на договора в частта му 

относно изпълнението на СМР.  

 

Участник, при който е налице липса в техническото предложение на съответната 

съставна част в елемента «работна програма» или при който е налице предложение в 

работната програма, което не отговаря на техническите спецификации, следва да бъде 

предложен за отстраняване. 

 

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

офертата по всички показатели, изчислени по формулата:  

 

КО = П1 +П2 

 

Стойностите на всички показатели в КО се взимат с точност до втория знак след 

десетичната запетая.  

 

 

Крайно класиране на участниците.  

Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с 

предварително обявените от възложителя условия. 

Крайното класиране на участниците се извършва по броя на точките, получени 

за всеки участник. Офертата получила най-висока комплексна оценка, се класира 

на първо място. 

Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, се прилагат 

правилата за класиране  предимство се класира офертата, в която се съдържат по-

изгодни предложения, преценени в следния ред:  

1. по-ниска предложена цена 

2. по-изгодно предложение по показатели извън посочените по т. 1, сравнени в 

низходящ ред съобразно тяхната тежест.;  

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между 

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

съответствие с предходния текст. 

 

 

 

 



 

 

 

РАЗДЕЛ VІ. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ 

Във връзка с провеждането на процедурата и подготовката на офертите от 

участниците за въпроси, които не са разгледани в настоящите указания, се прилагат 

разпоредбите на ЗОП и ППЗОП.  

В случай, че участниците в процедурата представят документи на език, различен 

от българския, и същите са представени и в превод на български език, при 

несъответствие в записите при различните езици, за валидни се считат записите на 

български език.  

При изчисляване на сроковете във връзка настоящата процедура участниците 

следва да съблюдават и разпоредбите на чл. 28 от ППЗОП.  

Независимо от посоченото в настоящата документация, по отношение на всички 

въпроси, свързани с възлагането на настоящата обществена поръчка основен приоритет 

имат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагане на 

Закона за обществените поръчки. 

 

 

 


