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ЧАСТ ПЪРВА 
ОБЩИ ПРАВИЛА
Глава първа 
Основни положения
Раздел I 
Цел и принципи

Чл. 1.	Този закон определя принципите, условията и реда за възлагане на обществени поръчки с цел осигуряване на ефективност при разходването на бюджетните средства и средствата с обществено значение.
Чл. 2.	Обществените поръчки се възлагат по процедура, предвидена в този закон, в съответствие със следните принципи:
1. публичност и прозрачност;
2. свободна и честна конкуренция;
3. равнопоставеност на всички кандидати.

Раздел IІ 
Обекти на обществени поръчки

Чл.3 (1) Обекти на обществени поръчки са:
1. доставките на стоки, осъществени чрез покупка, лизинг, наем със или без право на закупуване, покупка на изплащане;
2. предоставянето на услуги;
3. строителството, включително:
а) изграждане или проектиране и изграждане на строеж;
б) изпълнение или проектиране и изпълнение на една или няколко строителни и монтажни работи по приложение № 1, свързани с изграждането, реконструирането, преустройването, поддържането или възстановяването на сгради или строителни съоръжения;
в) инженеринг, включително изпълнение на всички необходими дейности по изграждане на строеж в съответствие с изискванията на възложителя.
(2) Доставката на стоки може да включва всички необходими предварителни дейности по реалната употреба на стоката, като инсталиране, тестване на машини и съоръжения и др.
Чл. 4.	Не са обект на обществени поръчки:
1. придобиването или наемането на земя, съществуващи сгради или други недвижими имоти, както и учредяването на ограничени вещни права;
2. придобиването, създаването, продуцирането и копродуцирането на програми от радио- и телевизионни оператори и предоставянето на програмно време;
3. услугите за гласова телефония, телексни, радиотелефонни, пейджърни и сателитни услуги;
4. финансовите услуги във връзка с емитирането, продажбата, покупката или прехвърлянето на ценни книжа или други финансови инструменти и услугите, предоставяни от Българската народна банка;
5. научните изследвания и експериментални разработки, когато ползите не остават изключително за възложителя при извършване на неговата дейност и той не е заплатил услугата;
6. доставките на лекарства по чл. 3а, т. 13 от Закона за народното здраве.
Чл. 5.	(1) Обществените поръчки за услуги в зависимост от реда, по който се възлагат, се разделят на:
1. обществени поръчки за услуги, които се възлагат по общия ред и включват категориите услуги по приложение № 2;
2. обществени поръчки за услуги, които се възлагат по реда на глава седма, раздел ІІІ и включват категориите услуги по приложение № 3.
(2) Обществена поръчка, която включва едновременно услуги по ал. 1, т. 1 и т. 2, се възлага по общия ред, когато стойността на услугите по  т. 1 е по-голяма от стойността на услугите по т. 2.
Раздел ІІІ 
Субекти на обществени поръчки

Чл. 6.	Субекти на обществени поръчки са възложителите, кандидатите и изпълнителите.
Чл. 7.	(1) Възложители на обществени поръчки са:
1. държавните органи и кметовете на общини и райони;
2. дипломатическите и консулските представителства на Република България в чужбина, както и постоянните представителства на Република България към международните организации;
3. публичноправните организации;
4. обединения от субектите по т. 1 и 3, които не са юридически лица;
5. публични предприятия и търговци по смисъла на Търговския закон, когато въз основа на специални или изключителни права извършват една или няколко от следните дейности:
а) предоставяне или експлоатация на фиксирани мрежи за обществени услуги, свързани с производството, преноса или разпределението на питейна вода, електрическа енергия, природен газ или топлинна енергия, както и доставката до тези мрежи;
б) търсене, проучване или добив на нефт, природен газ, въглища или други твърди горива;
в) експлоатация на летища, пристанища или други терминални бази, използвани от превозвачи;
г) експлоатация на мрежи за обществени услуги в областта на железопътния, трамвайния, тролейбусния или автобусния транспорт, автоматизирани транспортни системи или въжени линии;
д) предоставяне или експлоатация на обществени далекосъобщителни мрежи или предоставяне на една или повече обществени далекосъобщителни услуги;
е) предоставяне на универсална пощенска услуга.
(2) Не се счита за дейност по смисъла на ал. 1, т. 5:
1. предоставянето на автобусни транспортни услуги за населението, когато други лица могат свободно да предоставят тези услуги при същите условия, както и възложителя;
2. доставките на питейна вода, електрическа енергия, природен газ или топлинна енергия до мрежи за обществени услуги по ал. 1, т. 5, буква ”а”, когато:
а) производството на питейна вода или електрическа енергия е предназначено за дейност, различна от дейностите по ал. 1, т. 5, и количеството на доставките до мрежата за обществени услуги зависи от собственото потребление на производителя, при условие че количеството на доставките е не повече от 30 на сто от средното годишно производство за последните три години, включително за текущата година;
б) производството на природен газ или топлинна енергия е в резултат на дейност, различна от дейностите по ал. 1, т. 5, и доставките до мрежата за обществени услуги имат за цел единствено икономичното използване на това производство, при условие че количеството на доставките е не повече от 20 на сто от средния годишен оборот на производителя за последните три години, включително за текущата година;
3. дейностите по ал. 1, т. 5, буква ”д”, осъществяван от мобилни далекосъобщителни оператори.
Чл. 8.	(1) Възложителите организират и провеждат процедурите за възлагане на обществени поръчки и сключват договорите за тях чрез ръководителите или упълномощени от тях длъжностни лица.
(2) Министерският съвет може да възложи с решение на определен министър или друг орган на изпълнителната власт да проведе централизирана процедура за възлагане на обществена поръчка и да сключи договор.
(3) Двама или повече възложители могат да вземат решение за провеждане на обща процедура за възлагане на обществена поръчка.
Чл. 9.	(1) Кандидат за изпълнител на обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения.
(2) Възложителят може да предвиди в обявлението за обществената поръчка изискване за създаване на търговско дружество по Търговския закон, когато кандидатът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица. В тези случаи новосъздаденото дружество е обвързано от офертата, подадена от обединението.
Чл. 10.	 Изпълнител на обществена поръчка е кандидат, който е участвал в процедурата за възлагане на обществена поръчка и с който възложителят е сключил договора за обществената поръчка.
Раздел IV 
Приложно поле

Чл. 11.	 Законът не се прилага за:
1. договори или конкурси за проекти, които възложителите по чл. 7, 
ал. 1, т. 5 сключват или организират във връзка с дейност, различна от дейностите по чл. 7, ал. 1, т. 5, или за дейност, която се извършва в чужда държава, при която не се използва мрежа или географски район в Република България, с изключение на договори или конкурси за проекти, сключвани или организирани от възложители, извършващи дейност по чл. 7, ал. 1, т. 5, буква ”а”, които са свързани с:
а) хидроинженерни проекти, напояване или отводняване, при условие че количеството вода, предназначена за питейни нужди, е повече от 20 на сто от общото количество вода, която се доставя чрез тези проекти, или
б) отвеждане или пречистване на отпадъчни води;
2. договори, сключвани от възложител по чл. 7, ал. 1, т. 5, с цел препродажба или отдаване под наем на предмета на договора на трети лица, при условие че предметът на договора не е свързан с дейност по чл. 7, ал. 1, т. 5, за извършването на която възложителят има специални или изключителни права;
3. договори, сключвани от възложители, извършващи дейност по чл. 7, ал. 1, т. 5, буква ”д”, свързани с предоставянето на една или повече далекосъобщителни услуги, при условие че други лица могат свободно да предлагат тези услуги в същия географски район при същите условия;
4. договори за доставка на енергия или на горива за производство на енергия, сключвани от възложители, извършващи дейност по чл. 7, ал. 1, т. 5, букви ”а” и“б”;
5. договори за услуги, сключвани от възложителите по чл. 7, ал. 1, т. 5 със свързано предприятие, при условие че поне 80 на сто от неговия среден годишен оборот от реализираните в Република България услуги за последните 3 години е от предоставянето на такива услуги за свързани предприятия;
6. договори за услуги, сключвани между дружество, създадено от възложители с цел осъществяване на дейност по чл. 7, ал. 1, т. 5 и един от съдружниците, или предприятие, свързано с един от тях, при условие че поне 80 на сто от неговия среден годишен оборот от реализираните в Република България услуги за последните 3 години е от предоставянето на такива услуги за свързани предприятия;
7. договори за услуги, сключвани със субект, който е възложител по смисъла на чл. 7, ал. 1, т. 3 и има изключителни права за предоставянето на такива услуги по силата на закон или административен акт.
Чл. 12.	 (1) Законът не се прилага за обществени поръчки:
1. свързани с отбраната и сигурността на страната, които са предмет на класифицирана информация, представляваща държавна тайна, или когато изпълнението на обществената поръчка трябва да е придружено със специални мерки за сигурност в съответствие с действащото законодателство в страната;
2. за доставки и услуги, които са свързани с производството и търговията с оръжия, боеприпаси и военна техника или при които разкриването на информация противоречи на интересите на националната сигурност;
3. при изпълнение на международен договор, предвиждащ доставки, услуги и строителство на обекти, предназначени за съвместна реализация или експлоатация от подписалите го страни;
4. възлагани по специална процедура на международна организация;
5. възлагани в изпълнение на международен договор, свързан с разполагането на войски и полицейски контингенти по мироопазващи операции.
(2) Условията и редът за възлагане на обществени поръчки в случаите по ал. 1, т. 1 и 2 се определят с наредба, приета от Министерския съвет по предложение на министъра на вътрешните работи и министъра на отбраната.
Чл. 13.	 (1) Условията и редът за възлагане на обществени поръчки, определени в този закон, се прилагат задължително при възлагане на обществени поръчки, които към датата на решението за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка имат следните стойности без ДДС:
1. за строителство - над 1 800 000 лв.;
2. за доставки - над 150 000 лв.;
3. за услуги - над 90 000 лв.
(2) При възлагане на обществена поръчка, която включва едновременно доставка на стоки и услуги и стойността на услугите е по-голяма от стойността на стоките, се прилага ал. 1, т. 3.
(3) Когато възложители по чл. 7, ал. 1, т. 1-4 финансират с повече от 
50 на сто договор за строителство, лицата, които възлагат договора, са длъжни да спазват този закон, когато общата стойност на договора без ДДС е над прага, определен в ал. 1, т. 1.
(4) Когато възложители по чл. 7, ал. 1, т. 1-4 финансират с повече от 
50 на сто договор за услуги, който е свързан с договор за строителство по 
ал. 3, лицата, които възлагат договора за услуги, са длъжни да спазват разпоредбите на този закон, когато общата стойността на договора без ДДС е над прага, определен в ал. 1, т. 3.
(5) Условията и редът за възлагане на обществени поръчки под праговете по ал. 1 се определят с наредба, приета от Министерския съвет.

Раздел V 
Определяне стойността на обществената поръчка

Чл. 14.	 (1) За определяне на реда за възлагане на обществена поръчка по чл. 13 стойността на обществената поръчка се изчислява, както следва:
1. при договор за доставка чрез лизинг, наем със или без право на закупуване, както и за покупка на изплащане, който е:
а) със срок до 1 година - за срока на неговото действие;
б) със срок повече от 1 година - за срока на неговото действие плюс ориентировъчната остатъчна стойност на доставката;
2. при периодично повтарящи се договори за доставки и/или услуги - на база действителната стойност на подобни договори, сключени през предходната финансова година и коригирани, когато е възможно, с предвидените промени в количеството или стойността на съответната доставка или услуга;
3. при договор за доставка и/или услуга, предвиждащ опции – в размер на максимално допустимата обща стойност, включително на клаузите за опции;
4. при договор за услуга, в който не се определя обща цена:
а) ако е със срок до 4 години - общата стойност на договора за срока на неговото действие;
б) ако е със срок повече от 4 години - стойността на месечното плащане, умножена по 48;
5. при договор за застрахователна услуга - платимата застрахователна премия;
6. при договор за финансова услуга - цената на услугата, включително и таксите, комисионните и лихвите;
7. при договор за услуга, който предвижда и проект - стойността на поръчката включва и цената на проекта, наградите и разходите за провеждането на конкурса;
8. при договор за строителство - стойността на поръчката включва и доставката на всички стоки и услуги за изпълнение на строителството, включително когато се предоставят от възложителя.
(2) Когато обществената поръчка включва няколко обособени позиции, всяка от които е предмет на договор, стойността на поръчката е равна на сбора от стойностите на всички позиции.
(3) Изборът на метод за определяне на стойността на договора за обществена поръчка не трябва да се използва с цел заобикаляне прилагането на закона.
(4) Не се допуска разделяне на обществена поръчка с цел заобикаляне прилагането на закона, включително при поетапно строителство, когато завършеният етап не може да получи разрешение за ползване като самостоятелен обект.
Раздел VІ 
Видове процедури

Чл. 15.	 (1) Обществените поръчки се възлагат чрез открита процедура, ограничена процедура, процедура на договаряне и конкурс за проект.
(2) Открита процедура е процедурата, при която всички заинтересувани кандидати могат да подадат оферта.
(3) Ограничена процедура е процедурата, при която оферта могат да подадат само кандидати, които са получили покана от възложителя след предварителен подбор.
(4) Процедура на договаряне е процедурата, при която възложителят провежда преговори за определяне условията на договора с един или повече избрани от него кандидати.
(5) Конкурс за проект е процедурата, при която възложителят придобива план или проект в областта на устройство на територията, инвестиционното проектиране или обработката на данни, избран от независимо жури въз основа на проведен конкурс със или без присъждане на награди.
(6) Възложителите по чл. 7, ал. 1, т. 1-4 вземат решение за възлагане на обществена поръчка чрез открита или ограничена процедура във всички случаи, когато не са налице условията за провеждане на процедура на договаряне.
Глава втора 
Органи. Регистър на обществените поръчки
Раздел I 
Органи

Чл. 16.	 (1) Министърът на икономиката:
1. осъществява държавната политика в областта на обществените поръчки;
2. разработва проекти на нормативни актове и международни договори в областта на обществените поръчки;
3. утвърждава образци на обявленията и на информацията за възложените обществени поръчки и проведените конкурси за проекти и ги обнародва в “Държавен вестник”;
4. утвърждава Класификатор на обществените поръчки и го публикува в "Държавен вестник";
5. внася годишен доклад за дейността на Агенцията по обществени поръчки, който се приема от Министерския съвет до 31 март;
6. координира действията на възложителите, изпълнителите и професионалните сдружения и браншовите камари на изпълнителите във връзка с възлагането на обществените поръчки;
7. осъществява и координира международното сътрудничество на Република България с организации в областта на обществените поръчки от други страни;
8. извършва и други дейности, възложени с този закон.
(2) Създава се Агенция по обществени поръчки към министъра на икономиката, наричана по-нататък "агенцията".
(3) Агенцията е юридическо лице със седалище София.
(4) Издръжката на агенцията се формира от бюджетни приходи и приходи от собствена дейност.
(5) Приходите от собствена дейност се набират от:
1. участие в международни проекти и програми;
2. дарения и помощи;
3. отдаване под наем на недвижими имоти и движими вещи;
4. други приходи.
(6) Дейността, структурата, организацията на работа и численият състав на агенцията се определят с устройствен правилник, приет от Министерския съвет.
Чл. 17.	 Агенцията се ръководи и представлява от директор, който се назначава от министъра на икономиката.
Чл. 18.	 (1) Директорът на агенцията:
1. издава методически указания по прилагането на закона;
2. издава задължителни указания на възложителите при установяване на нарушения в хода на провеждане на процедурите по възлагане на обществените поръчки;
3. сезира компетентните органи за упражняване на контрол по спазването на закона;
4. дава становища по проекти на нормативни актове и международни договори в областта на обществените поръчки;
5. води Регистър на обществените поръчки;
6. поддържа списъци на възложителите по чл. 7, ал. 1;
7. поддържа списък на лицата, които възложителите могат да използват като външни експерти при провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;
8. разработва образци на обявленията и на информацията за възложените обществени поръчки и проведените конкурси за проекти;
9. разработва Класификатор на обществените поръчки;
10. участва в международното сътрудничество на Република България с организации в областта на обществените поръчки от други страни;
11. представя на министъра на икономиката годишен доклад за дейността на агенцията.
(2) Във връзка с осъществяването на правомощията си директорът на агенцията има право да изисква от възложителите необходимата информация. Възложителите са длъжни да представят изисканата информация в определен от директора срок.
Раздел ІІ 
Регистър на обществените поръчки

Чл. 19.	 (1) Създава се Регистър на обществените поръчки.
(2) Регистърът на обществените поръчки е публичен.
(3) Възложителите са длъжни да изпращат информацията, предвидена за вписване в Регистъра на обществените поръчки, до директора на агенцията.
Чл. 20.	 (1) Регистърът на обществените поръчки съдържа:
1. решенията за откриване на процедури за възлагане на обществени поръчки;
2. обявленията, предвидени за вписване;
3. информацията за възложените обществени поръчки и проведените конкурси за проекти;
4. препоръчителен списък на лица, които възложителите могат да използват като външни експерти;
5. годишни класации на най-добрите търговци в съответния бранш;
6. практиката по прилагането на закона;
7. друга информация, определена в наредбата по ал. 4.
(2) Списъкът по ал. 1, т. 4 се изготвя, поддържа и актуализира със съдействието на професионалните сдружения и организации в съответния бранш.
(3) Годишните класации по ал. 1, т. 5 се изготвят от професионалните сдружения и организации в съответния бранш, които ги изпращат на директора на агенцията.
(4) Съдържанието и редът за водене на регистъра се определят с наредба, приета от Министерския съвет.

ЧАСТ ВТОРА 
ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Глава трета 
Общи правила за възлагане на обществени поръчки
Раздел I 
Предварително обявление

Чл. 21.	 (1) Всяка година до 1 март възложителите на обществени поръчки по чл. 7, ал. 1, т. 1-4 изпращат за публикуване в "Държавен вестник" и до агенцията за вписване в Регистъра на обществените поръчки предварително обявление за всички поръчки, които те възнамеряват да възложат до края на същата година:
1. за доставки на стоки и за услуги по чл. 5, ал. 1, т. 1 по категории, когато общата стойност без ДДС за съответната категория стоки или услуги е равна на или по-голяма от 450 000 лв.;
2. за строителство, когато общата стойност на поръчката без ДДС е равна на или по-голяма от 1 800 000 лв.
(2) Възложителите на обществени поръчки могат да изпращат за публикуване в "Държавен вестник" и до агенцията предварително обявление за всички обществени поръчки, които те възнамеряват да възложат до края на същата година и когато тяхната обща стойност без ДДС е под стойностите, посочени в ал. 1.
(3) В случаите по ал. 1, т. 1 категорията стоки се определя от възложителите съгласно номенклатурата на Класификатора на обществените поръчки, утвърден от министъра на икономиката и публикуван в “Държавен вестник”.
(4) Публикуването на предварително обявление не задължава възложителя да проведе съответните процедури за възлагане на обществени поръчки.
Чл. 22.	(1) Предварителното обявление съдържа най-малко следната информация:
1. наименование, адрес, телефон, факс и електронен адрес на възложителя и, ако са различни, на службата, от която може да се получи допълнителна информация;
2. за обществени поръчки за доставки - описание и количество или предвидена обща стойност на стоките, включително на обособените позиции;
3. за обществени поръчки за услуги – предвидената обща стойност на услугите във всяка категория услуги по чл. 5, ал. 1, т. 1, включително на обособените позиции;
4. за обществени поръчки за строителство – описание, обем и място на извършване на строителството, включително на обособените позиции;
5. дата на изпращане на обявлението.
(2) Обявлението по ал. 1 трябва да съдържа до 650 думи и да е изготвено съгласно образец, утвърден от министъра на икономиката и публикуван в “Държавен вестник”.
Раздел ІІ 
Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка и обявление за обществена поръчка

Чл. 23.	 (1) Възложителят взема решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка, с което одобрява обявлението за обществена поръчка и документацията за участие в процедурата. Решението се изпраща до агенцията за вписване в Регистъра на обществените поръчки.
(2) Обявлението за обществена поръчка трябва да съдържа най-малко следната информация:
1. наименование, адрес, телефон, факс, електронен адрес на възложителя и лице за контакт;
2. вид на процедурата;
3. обект на поръчката и количество или обем, включително на обособените позиции;
4. място и срок за изпълнение на поръчката;
5. изисквания за икономическото и финансово състояние на кандидата, както и за техническите му възможности и квалификация и документите, с които те се доказват;
6. условия и размер на гаранцията за участие и на гаранцията за изпълнение на договора;
7. условия и начин на плащане;
8. срок на валидност на офертите;
9. критерий за оценка на офертите;
10. място и срок за получаване, цена и начин на плащане на документацията за участие в процедурата;
11. място и срок за подаване на заявленията или на офертите;
12. място и дата на отваряне на офертите;
13. дата на публикуване на предварителното обявление по чл. 21;
14. дата на изпращане на обявлението.
(3) В обявлението по ал. 1 възложителят може да предвиди и:
1. ограничение за представяне на варианти в офертите;
2. изискване за създаване на търговско дружество по Търговския закон, когато кандидатът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица;
3. когато обектът на поръчката включва няколко обособени позиции - възможност кандидатите да подават оферти за всички или само за някои от тях;
4. показателите за определяне на комплексната оценка на офертата, когато критерият за оценка е икономически най-изгодната оферта.
(4) Когато предметът на обществената поръчка включва няколко обособени позиции, една или повече от които са за стоки и/или услуги, включени в списъка по чл. 22, т. 1 от Закона за защита, рехабилитация и социална интеграция на инвалидите, възложителят не може да ограничава кандидатите да подават оферти за всяка отделна позиция.
Чл. 24.	Възложителят може да предвиди в обявлението по чл. 23 и допълнителни изисквания за изпълнението на обществената поръчка, като:
1. условия, свързани с решаване на проблеми в областта на опазването на околната среда, безработицата, разкриването на работни места за инвалиди, използването на местни ресурси и суровини в определени райони;
2. изисквания, свързани с опазването на националната сигурност, отбраната и обществения ред;
3. условия, свързани с насърчаване участието на малки и средни предприятия като подизпълнители.
Чл. 25.	 (1) Обявлението по чл. 23, ал. 2 трябва да съдържа до 650 думи и да бъде изготвено по образец, утвърден от министъра на икономиката и публикуван в “Държавен вестник”.
(2) Обявлението за обществена поръчка се публикува в Бюлетина за обществени поръчки на "Държавен вестник" до 12 дни след изпращането му.
(3) След публикуване на обявлението в "Държавен вестник" възложителят може да публикува информация за обществената поръчка и в един местен вестник или национален ежедневник. В публикацията се посочват най-малко предметът на обществената поръчка и датата и броят на “Държавен вестник”, в който е публикувано обявлението за обществена поръчка, и не може да се включва информация, която не се съдържа в обявлението.
Раздел ІІІ 
Документация за участие в процедурата за възлагане 
на обществена поръчка
Чл.26. (1) Документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка трябва да съдържа:
1. решението за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка;
2. обявлението за обществена поръчка;
3. пълно описание на предмета на поръчката, включително на обособените позиции, както и указания за подготовка на офертата;
4. техническите спецификации;
5. инвестиционните проекти, когато обществената поръчка е за строителство;
6. показателите, относителната им тежест и методика за определяне на комплексната оценка на офертата, когато критерият за оценка е икономически най-изгодната оферта;
7. образец на оферта;
8. проект на договор.
(2) Методиката по ал. 1, т. 6 съдържа точни указания за определяне на оценката по всеки показател и за определяне на комплексната оценка на офертата.
(3) Кандидатите закупуват документацията за участие от възложителя по цена, която не може да бъде по-висока от действителните разходи за нейното изработване.
Чл. 27.	 (1) До 15 дни преди изтичането на срока за подаване на офертите всеки кандидат може да поиска писмено от възложителя разяснения по документацията за участие. Възложителят е длъжен да отговори в 3-дневен срок от постъпване на искането.
(2) Възложителят изпраща разяснението по ал. 1 до всички кандидати, които са закупили документация за участие и са посочили адрес за кореспонденция, без да отбелязва в отговора кандидата, който е направил запитването. Разяснението се прилага и към документацията, която се закупува от други кандидати.
Раздел IV 
Технически спецификации

Чл. 28.	 (1) В документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка възложителят определя техническите спецификации чрез посочване на:
1. български стандарти, които въвеждат европейски или международни стандарти с добавяне на думите “или еквивалентно”;
2. български стандарти или технически одобрения с добавяне на думите “или еквивалентно”, когато няма стандарти по т. 1.
(2) Техническите спецификации могат да се определят и чрез посочване на изисквания за работни характеристики или на функционални изисквания, които определят достатъчно точно обекта на поръчката.
(3) В случаите по ал. 2 посочването на изисквания може да се придружава от посочване на стандарти и/или технически одобрения по ал. 1, съответствието с които се счита за съответствие с изискванията по ал. 2.
Чл. 29.	 При обществени поръчки за строителство, когато техническите спецификации не могат да бъдат определени по реда на чл. 28, ал. 1, те се определят чрез посочване на други технически спецификации, отнасящи се до проектирането, метода на изчисление и изпълнение на строителството, както и до използваните материали. В този случай при определянето на техническите спецификации задължително се добавят думите “или еквивалентно”.
Чл. 30.	 (1) Техническите спецификации трябва да дават възможност за равен достъп на кандидатите за участие в процедурата и да не създават необосновани пречки пред конкуренцията.
(2) Техническите спецификации не трябва да се определят чрез посочване на конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство, освен когато е невъзможно обектът на поръчката да се опише по реда на чл. 28 и 29 и са добавени думите “или еквивалентно”.
Чл. 31.	 (1) В случаите по чл. 28, ал. 1 и чл. 29 възложителят не може да отстрани оферта на основание, че предложените стоки или услуги не съответстват на посочените от него технически спецификации, когато кандидатът докаже в своята оферта, че предложеното от него решение отговаря на изискванията, определени в тези технически спецификации.
(2) В случаите по чл. 28, ал. 2 възложителят не може да отстрани оферта, която съответства на български стандарт, въвеждащ европейски или международен стандарт, когато кандидатът докаже в своята оферта, че тези стандарти се отнасят до определените от възложителя изисквания за работни характеристики и функционални изисквания.
(3) В случаите по ал. 1 и 2 кандидатът представя като доказателства техническо досие на производителя или протокол от изпитване или сертификат, издаден от лице, акредитирано от Изпълнителна агенция “Българска служба за акредитация” или от орган за акредитация на страна, с която Република България има влязло в сила споразумение за взаимно признаване.
Раздел V 
Комисия за разглеждане, оценка и класиране на офертите

Чл. 32.	 (1) Възложителят назначава комисия за разглеждане, оценка и класиране на офертите и определя нейния състав и резервни членове.
(2) Комисията се състои най-малко от трима членове, от които задължително поне един правоспособен юрист, а останалите членове са лица, притежаващи необходимата професионална квалификация и практически опит в съответствие с обекта и сложността на поръчката.
(3) Възложителят може да привлече като членове или консултанти към комисията и външни експерти.
(4) Комисията се назначава от възложителя след изтичане на срока за приемане на офертите и се обявява в деня, определен за отваряне на офертите.
(5) Възнагражденията на членовете на комисията и всички разходи, свързани с дейността й, са за сметка на възложителя.
(6) Когато поръчката е с място на изпълнение извън страната, възложителят може да не прилага изискванията на ал. 1-5, когато няма обективна възможност за това.
Чл. 33.	 (1) Не може да бъде член на комисията или консултант лице, което:
1. има финансов интерес от изпълнението на обществената поръчка;
2. е "свързано лице" по смисъла на Търговския закон с кандидат в процедурата или с посочените от него подизпълнители, или с членове на техните управителни или контролни органи.
(2) Членовете на комисията и консултантите са длъжни да пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали във връзка със своята работа в комисията.
(3) Членовете на комисията и консултантите представят на възложителя декларация за отсъствие на обстоятелствата по ал. 1 и за спазване на изискванията по ал. 2 при тяхното назначаване и на всеки етап от процедурата, когато обстоятелствата са им станали известни.
Чл. 34.	 (1) Решенията на комисията се вземат с мнозинство от членовете й. Когато член на комисията е против взетото решение, той подписва протокола с особено мнение и писмено излага мотивите си.
(2) Когато по обективни причини член на комисията не може да изпълнява задълженията си и не може да бъде заместен от резервен член, възложителят издава заповед за определяне на нов член.
Раздел VІ 
Критерии за оценка на офертите

Чл. 35.	 Възложителят определя изпълнителя на обществената поръчка въз основа на оценка на офертите по един от следните критерии:
1. най-ниска цена;
2. икономически най-изгодна оферта.
Чл. 36.	 (1) При оценяване на офертите цената, предложена от кандидат, отговарящ на условията по чл. 21 от Закона за защита, рехабилитация и социална интеграция на инвалидите, се приема за най-ниска, ако тя надхвърля с не повече от 10 на сто предложената най-ниска цена от друг кандидат.
(2) При оценяване на офертите при равни други условия с предимство се класират тези кандидати, които са наели по трудово правоотношение безработни лица, регистрирани в дирекциите “Бюра по труда”.
(3) С предимството по ал. 2 се ползват тези кандидати, при които наетите безработни лица представляват най-малко 5 на сто от средносписъчния състав на персонала за последните 12 месеца.
 Раздел VІІ 
Прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка

Чл. 37.	 (1) Възложителят прекратява процедурата за възлагане на обществена поръчка с мотивирано решение, когато:
1. не са подадени оферти;
2. всички оферти не отговарят на предварително обявените условия от възложителя;
3. всички оферти, които отговарят на предварително обявените от възложителя условия, надвишават значително осигурения финансов ресурс;
4. класираните кандидати последователно откажат да сключат договора за обществена поръчка;
5. отпаднат основанията за провеждане на процедурата в резултат на съществена промяна в обстоятелствата, включително при невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на поръчката по причини, които възложителят не е могъл да предвиди;
6. установи, че при разглеждането и оценяването на офертите комисията е допуснала съществени нарушения на закона или на условията на поръчката, които биха довели до отмяна на решението за избор на изпълнител;
7. установи нарушения при провеждането й, които не могат да бъдат отстранени без това да промени условията, при които е обявена процедурата.
(2) Възложителят е длъжен в 7-дневен срок да уведоми кандидатите за прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка и да изпрати решението за прекратяване до директора на Агенцията по обществени поръчки.
Чл. 38.	 Възложителят може да открие нова процедура за възлагане на обществена поръчка със същия предмет само когато първоначално обявената процедура е прекратена и няма подадена жалба срещу решението за прекратяване.
Раздел VІІІ 
Договор за обществена поръчка

Чл. 39.	 (1) Възложителят сключва писмен договор за обществена поръчка с кандидата, определен за изпълнител на поръчката.
(2) Договорът за обществена поръчка включва задължително всички предложения от офертата на кандидата, определен за изпълнител.
(3) Възложителят сключва договора по ал. 1 в едномесечен срок от обявяване на решението за определяне на изпълнител на обществената поръчка.
(4) Не се допуска сключването на безсрочни договори за обществени поръчки.
Чл. 40.	 Договорът за обществена поръчка не се сключва:
1. преди изтичането на срока за подаване на жалби срещу решението на възложителя за определяне на изпълнител на обществена поръчка или при наличие на подадена жалба срещу решението на възложителя за определяне на изпълнител до постановяване на решение по нея, освен в случаите, когато е допуснато предварително изпълнение на решението за определяне на изпълнител;
2. с кандидат, определен за изпълнител, който при подписване на договора не представи документ за регистрация в съответствие с изискването на чл. 9, ал. 2;
3. с кандидат, определен за изпълнител, който при подписването на договора не представи документите по чл. 45, ал. 6 и чл. 46, ал. 3;
4. с кандидат, определен за изпълнител, който при подписването на договора не представи документ за внесена гаранция за изпълнение.
Чл. 41.	 (1) Страните по договор за обществена поръчка могат да го променят и/или допълват само при възникване на обстоятелства, които не са могли и не са били длъжни да предвидят, в резултат на които някои от клаузите на договора противоречат на нормативен акт или засягат законните интереси на някоя от страните.
(2) Възложителят може да прекрати договор за обществена поръчка, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения. В този случай възложителят дължи на изпълнителя обезщетение за претърпените вреди от сключването на договора.
Чл. 42.	 (1) Възложителят е длъжен да изпрати информация за всяка възложена обществена поръчка до Агенцията по обществени поръчки за вписване в Регистъра на обществените поръчки не по-късно от 48 дни след сключването на договора.
(2) Информацията по ал. 1 се изготвя съгласно образец, утвърден от министъра на икономиката и публикуван в “Държавен вестник”.
(3) За обществена поръчка за услуги по чл. 5, ал. 1, т. 2 възложителят посочва в информацията по ал. 1 дали е съгласен да бъде вписана в Регистъра на обществените поръчки.
(4) Разпоредбата на ал. 1 не се прилага за информация, оповестяването на която противоречи на закон или на обществения интерес или може да изложи на риск законоустановените търговски интереси на изпълнителя или да доведе до нелоялна конкуренция между изпълнителите.
Чл. 43.	 За всички неуредени въпроси в този закон във връзка със сключването, изпълнението и прекратяването на договорите за обществени поръчки се прилагат разпоредбите на Търговския закон и на Закона за задълженията и договорите.

Глава четвърта 
Общи правила за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка
Раздел I 
Изисквания към кандидатите

Чл. 44.	 В процедура за възлагане на обществена поръчка може да участва всеки кандидат, който отговаря на предварително обявените условия.
Чл. 45.	 (1) Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка кандидат, който:
1. в период от 5 години преди началото на процедурата е осъден с влязла в сила присъда за престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, за престъпление по служба или за подкуп, освен ако не е реабилитиран;
2. е обявен в несъстоятелност или е в производство по ликвидация.
(2) Възложителят може с мотивирано решение да отстрани от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка кандидат, който:
1. е в производство за обявяване в несъстоятелност;
2. има парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 13, ал. 2 от Данъчния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако не е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията;
3. е осъден за престъпление против собствеността или против стопанството;
4. е лишен от правото да осъществява търговска дейност.
(3) Изискванията по ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 3 и 4 се отнасят и за управителите или за членовете на управителните органи на кандидатите, а в случай че членове са юридически лица - за техните представители в съответния управителен орган.
(4) Обстоятелствата по ал. 1 и ал. 2, т. 1-3 се удостоверяват с документ от съответния компетентен орган, а по ал. 2, т. 4 - с декларация.
(5) Ограниченията по ал. 1, т. 2 не се отнасят за случаите по чл. 102, 
т. 11.
(6) Кандидатът може да удостовери отсъствието на обстоятелствата по ал. 1 и ал. 2, т. 1-3 с нотариално заверена декларация. При подписване на договора за обществена поръчка кандидатът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документите от съответните компетентни органи.
Чл. 46.	 (1) Когато кандидатът е чуждестранно физическо или юридическо лице, за него не трябва да са налице обстоятелствата по чл. 45, ал. 1 и в държавата, в която е установен.
(2) Кандидатът по ал. 1 удостоверява отсъствието на обстоятелствата по чл. 45, ал. 1 и ал. 2, т. 1-3 с документ, издаден от компетентен орган, или с извлечение от съдебен регистър, или с еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен, а по чл. 45, ал. 2, т. 4 – с декларация.
(3) Кандидатът по ал. 1 може да удостовери отсъствието на обстоятелствата по чл. 45, ал. 1 и ал. 2, т. 1-3 с нотариално заверена декларация. При подписване на договора за обществена поръчка кандидатът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документите от съответните компетентни органи.
Чл. 47.	(1) Възложителят посочва в обявлението за обществена поръчка обстоятелствата по чл. 45, ал. 2, наличието на които ще доведе до отстраняване на кандидата.
(2) Когато кандидатът предвижда участие на подизпълнители при изпълнение на поръчката, те трябва също да отговарят на изискванията по ал. 1 и на ограниченията по чл. 45, ал. 1, за което представят съответните доказателства.
Чл. 48.	 (1) За доказване на икономическото и финансовото състояние на кандидатите възложителят може да изиска от тях да представят един или няколко от следните документи:
1. удостоверения от банки или копие от застраховка за професионална отговорност;
2. годишния финансов отчет или някоя от съставните му части, когато публикуването им се изисква от законодателството на страната, в която кандидатът е установен;
3. информация за общия оборот и за оборота на стоките, услугите или строителството, които са обект на поръчката, за последните 3 години;
4. други доказателства, които възложителят приема за подходящи.
(2) Когато по обективни причини кандидатът не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който възложителят приема за подходящ.
(3) Изискванията за икономическото и финансовото състояние на кандидатите, които възложителят определя, трябва да са съобразени със стойността и обекта на обществената поръчка.
Чл. 49.	 (1) За доказване на техническите и/или на професионалните възможности на кандидатите възложителят може в зависимост от характера, количеството и обекта на поръчката да изиска от тях да представят един или няколко от следните документи:
1. списък на основните договори за доставки и услуги, извършени през последните 3 години, включително стойностите, датите и получателите, а за договорите за строителство - и строителните обекти, въведени в експлоатация през последните 5 години;
2. описание на техническото оборудване, възможностите за осигуряване на качеството и оборудването за изпитване и изследване;
3. списък на технически лица, включително на тези, отговарящи за контрола на качеството;
4. образци, описание и/или фотографски снимки на стоките, които ще се доставят, чиято автентичност трябва да бъде доказана, ако възложителят изисква това;
5. сертификати, издадени от акредитирани лица за сертификация на системи за управление на качеството и/или за сертификация на продукти, или от лица, получили разрешение по глава трета на Закона за техническите изисквания към продуктите;
6. документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на кандидата и/или на ръководните му служители или на лицата, които отговарят за извършването на услугата или строителството;
7. данни за средния годишен брой на работниците и служителите и за броя на ръководните служители на кандидата за последните 3 години;
8. данни за собствени или наети технически лица, които кандидатът ще използва за извършване на строителството.
(2) Изпълнението на договорите за доставките, услугите или строителството, включени в списъка по ал. 1, т. 1, се удостоверява, както следва:
1. с удостоверение на възложителите по чл. 7, ал. 1, т. 1-4 за изпълнението на съответната поръчка;
2. с удостоверение на другата страна по договора за изпълнението на съответния договор, а когато това е невъзможно – с декларация на кандидата.
Чл. 50.	 Когато обектът на обществена поръчка е сложен или със специално предназначение, техническите възможности на кандидата и при необходимост оборудването за изпитване и изследване и възможностите за осигуряване на качеството могат да се проверяват от възложителя или от компетентен орган на държавата, в която е установен кандидатът, при условие че този орган е съгласен да извърши проверка от името на възложителя.
Чл. 51.	 (1) Когато възложителят изисква представяне на сертификати, издадени от независими лица, които удостоверяват съответствието на кандидата със стандарти за системи за управление на качеството, възложителят посочва системите за управление на качеството чрез съответната серия европейски стандарти.
(2) Независимите лица по ал. 1 трябва да са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция “Българска служба за акредитация” или от орган за акредитация на страна, с която Република България има влязло в сила споразумение за взаимно признаване.
(3) Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството от кандидати, които нямат достъп до такива сертификати или нямат възможност да ги получат в съответните срокове.
Раздел II 
Оферта

Чл. 52.	 (1) При изготвяне на офертата всеки кандидат трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия.
(2) До изтичането на срока за подаване на офертите всеки кандидат в процедурата може да промени, допълни или да оттегли офертата си.
Чл. 53.	 (1) Всеки кандидат в процедура за възлагане на обществена поръчка има право да представи само една оферта.
(2) Когато критерият за оценка на офертите е икономически най-изгодната оферта и възложителят не е ограничил възможността за представяне на варианти, кандидатът може да предложи няколко варианта в офертата си.
(3) Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг кандидат, не може да представя самостоятелна оферта.
Чл. 54.	 (1) Всяка оферта трябва да съдържа:
1. документ за регистрация на кандидата;
2. документ за внесена гаранция за участие;
3. доказателства за икономическото и финансовото състояние по чл.48, посочени от възложителя в обявлението за обществена поръчка;
4. доказателства за техническите възможности и квалификация по чл.49, посочени от възложителя в обявлението за обществена поръчка;
5. декларация за обстоятелствата по чл. 45, ал. 1;
6. декларации за обстоятелствата по чл. 45, ал. 2, посочени от възложителя в обявлението за обществена поръчка;
7. подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, и дела на тяхното участие;
8. срок за изпълнение на поръчката;
9. предлагана цена;
10. друга информация, посочена в обявлението или в документацията за участие;
11. списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от кандидата.
(2) Кандидатът може да посочи в офертата си информацията, която не иска да бъде разгласявана по чл. 42, ал. 4 и чл. 70, ал. 5, като е длъжен да се мотивира.
(3) Когато кандидатът предвижда участие на подизпълнители, документите по ал. 1, т. 1, 3, 4, 5 и 6 се представят за всеки от тях.
(4) Когато кандидат в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите по ал. 1, т. 1, 3, 4, 5 и 6 се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.
(5) Когато кандидатът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документите по ал. 1 се представят и в легализиран превод.
Чл.55.	 (1) Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от кандидата или от упълномощен от него представител, лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика кандидатът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.
(2) Предлаганата цена се представя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагана цена", поставен в плика с офертата.
(3) При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.
(4) Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на кандидатите оферти, които са представени след изтичане на крайния срок или в незапечатен или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра по ал. 3.
Чл.. 56.	 (1) Всеки кандидат в процедура за възлагане на обществена поръчка е длъжен да заяви в офертата си какъв процент от стойността на поръчката ще бъде възложен на подизпълнители.
(2) Участието на подизпълнители не може да бъде повече от 30 на сто от общата цена, предложена за изпълнение на поръчката.
(3) Участието на подизпълнители може да бъде до 50 на сто от общата цена, предложена за изпълнение на поръчката, когато кандидатът е чуждестранно физическо или юридическо лице или обединение, при условие че използва като подизпълнители местни лица.
Чл.. 57.	 (1) Срокът на валидност на офертите включва времето, през което кандидатите са обвързани с условията на представените от тях оферти.
(2) Възложителят определя срока по ал. 1 в календарни дни.
(3) Възложителят може да изиска от класираните кандидати да удължат срока на валидност на офертите си до момента на сключване на договора за обществената поръчка.
Раздел III 
Гаранции
Чл.. 58.	 (1) Кандидатът представя гаранция за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка, а определеният изпълнител представя гаранция за изпълнение при подписването на договора.
(2) Възложителят определя условията и размера на гаранцията за участие в абсолютна сума, но не повече от 1 на сто от стойността на поръчката.
(3) Възложителят определя условията и размера на гаранцията за изпълнение на договора като процент от стойността на обществената поръчка, но не повече от 10 на сто.
(4) Когато кандидатът, определен за изпълнител, е лице по чл. 21 от Закона за защита, рехабилитация и социална интеграция на инвалидите, гаранцията за изпълнение на договора не може да бъде повече от 1 на сто от стойността на поръчката.
Чл.. 59.	 Гаранциите се представят в една от следните форми:
1. парична сума;
2. банкова гаранция.
Чл.. 60.	 (1) Възложителят има право да задържи гаранцията за участие, когато кандидат в процедура за възлагане на обществена поръчка:
1. оттегли офертата си след изтичане на срока за подаване на офертите;
2. подаде жалба срещу решение на възложителя до решаване на спора от съда;
3. е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка.
(2) В случаите по ал. 1, когато кандидатът е представил банкова гаранция, възложителят има право да пристъпи към упражняване на правата по нея.
Чл.. 61.	 (1) Гаранциите на некласираните кандидати се освобождават от възложителя в срок 3 работни дни след изтичането на срока за подаване на жалба срещу решението на възложителя за определяне на изпълнител. В същия срок се освобождават и гаранциите на всички кандидати при прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка.
(2) Гаранциите на класираните кандидати се освобождават в срок 
3 работни дни след сключване на договор за обществената поръчка.
(3) Възложителят освобождава гаранциите по ал. 1 и 2, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.
Глава пета 
Открита процедура
Раздел I 
Подготовка на откритата процедура

Чл.. 62.	 (1) Възложителят изпраща обявлението за обществена поръчка едновременно до "Държавен вестник" за публикуване и до агенцията за вписване в Регистъра на обществените поръчки най-малко 52 дни преди крайния срок за представяне на офертите.
(2) Срокът по ал. 1 може да се намали до 22 дни, когато предварителното обявление е изпратено за публикуване не по-малко от 52 дни и не повече от 12 месеца преди датата на изпращането на обявлението по ал. 1 и съдържа информацията по чл. 23, ал. 2, налична към датата на изпращането му.
(3) В случаите, когато поръчката е с място на изпълнение извън страната, възложителят може да не изпраща обявлението за обществена поръчка за публикуване в "Държавен вестник", но е длъжен да публикува обявлението в един местен вестник и да го изпрати до агенцията за вписване в Регистъра на обществените поръчки.
(4) При определяне на срока за представяне на офертите възложителят трябва да се съобрази с обема на документацията за участие в процедурата и/или с необходимостта от посещение на мястото на изпълнение.
Чл.. 63.	 (1) Когато в срока, определен за представяне на офертите, не постъпи оферта, възложителят може да удължи срока най-много с 30 дни.
(2) Всяка промяна в срока за подаване на офертите трябва да бъде публикувана по реда на чл. 62.
Чл.. 64.	 (1) Подготовката и провеждането на откритата процедура се извършват от възложителя.
(2) Възложителят отговаря за приемането и съхраняването на офертите.
(3) Възложителят е длъжен да съхранява цялата документация по провеждането на всяка процедура за възлагане на обществена поръчка най-малко 3 години след приключване изпълнението на договора.
Чл.. 65.	 (1) Всички действия на възложителя към кандидатите са в писмен вид.
(2) Решенията на възложителя, за които той е длъжен да уведоми кандидатите, се връчват лично срещу подпис или се изпращат с препоръчано писмо с обратна разписка, или по факс, или по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис. Изпращането по факса се удостоверява писмено от длъжностното лице, което го е извършило.
Раздел IІ 
Разглеждане, оценка и класиране на офертите

Чл.. 66.	 (1) Комисията, назначена от възложителя за разглеждане, оценка и класиране на офертите, започва работа след получаване на списъка с кандидатите и представените оферти.
(2) При промяна на датата и часа на отваряне на офертите кандидатите се уведомяват писмено.
(3) Комисията отваря пликовете по реда на тяхното постъпване и проверява съответствието на офертите със списъка по чл. 54, ал. 1, т. 11.
(4) Кандидатите, участващи в процедурата, или техни упълномощени представители могат да присъстват при действията на комисията по ал. 3.
(5) Комисията проверява съответствието на офертите с предварително обявените от възложителя условия.
(6) Комисията може по всяко време да проверява заявените от кандидатите данни, както и да изисква писмено представяне в определен срок на допълнителни доказателства за обстоятелствата, посочени в офертата.
Чл.. 67.	 (1) Комисията отстранява от участие в процедурата кандидат, който:
1. не е представил някой от необходимите документи по чл. 54;
2. не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка поради наличие на обстоятелствата по чл. 45, ал.1;
3. е представил оферта, която е непълна или не отговаря на предварително обявените условия на възложителя;
4. е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 55, 
ал. 2.
(2) Комисията отстранява от участие в процедурата кандидатите, за които са налице обстоятелства по чл. 45, ал. 2, посочени от възложителя в обявлението за обществена поръчка.
(3) Кандидатите са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 45 в 7-дневен срок от настъпването им.
Чл.. 68.	 (1) Ако някои от предложените цени изглеждат изключително ниски за конкретната обществена поръчка, комисията трябва да изиска от кандидатите подробна писмена обосновка. Комисията определя разумен срок за представяне на обосновката, който не може да бъде по-кратък от 3 работни дни след получаване на искането.
(2) Комисията може да приеме писмената обосновка и да не отстрани офертата, когато са посочени обективни фактори, свързани с:
1. оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка;
2. предложеното техническо решение;
3. наличието на изключително благоприятни условия за кандидата;
4. икономичността при изпълнение на обществената поръчка.
(3) Когато кандидатът не представи в срок писмената обосновка или комисията прецени, че посочените фактори не са обективни, комисията отстранява съответната оферта от участие в процедурата.
Чл.. 69.	 (1) Комисията разглежда офертите и пристъпва към тяхното оценяване в съответствие с предварително обявените условия.
(2) Когато възложителят не е ограничил възможността за представяне на варианти в офертата, комисията не може да отстрани вариант само на основание, че изборът на този вариант би довел до сключване на договор за услуги вместо на договор за доставки или обратно.
(3) Комисията класира кандидатите по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от възложителя условия.
Чл.. 70.	 (1) Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането на офертите, който съдържа:
1. състав на комисията и списък на консултантите;
2. списък на кандидатите и подадените оферти, допуснати до разглеждане и оценяване;
3. списък на кандидатите и офертите, отстранени от процедурата, и мотивите за отстраняването им;
4. становищата на консултантите;
5. резултатите от разглеждането и оценяването на офертите, включително оценките по всеки показател, когато критерият за оценка е икономически най-изгодната оферта;
6. класирането на кандидатите;
7. дата на съставяне на протокола.
(2) Протоколът на комисията се подписва от всички членове и се предава на възложителя заедно с цялата документация.
(3) Комисията приключва своята работа с предаване на протокола на възложителя.
(4) При писмено искане от страна на кандидат възложителят е длъжен в 15-дневен срок от получаването му да осигури достъп до протокола по ал. 1.
(5) Възложителят може да откаже достъп до някои от данните, съдържащи се в протокола, когато предоставянето им противоречи на нормативни актове, или води до накърняване на обществения интерес, на търговската тайна или на лоялната конкуренция между кандидатите.
Раздел IІІ 
Определяне на изпълнител на обществената поръчка

Чл.. 71.	 (1) Възложителят обявява с мотивирано решение класирането на кандидатите и кандидата, определен за изпълнител, не по-късно от 
5 работни дни след приключване работата на комисията.
(2) В решението по ал. 1 възложителят посочва и отстранените от участие в процедурата кандидати и оферти и мотивите за отстраняването им.
(3) Възложителят изпраща решението по ал. 1 на кандидатите в 
3-дневен срок от издаването му.
(4) Решението по ал. 1 е индивидуален административен акт по смисъла на чл. 2 от Закона за административното производство.
(5) Възложителят може да допусне предварително изпълнение на решението по ал. 1, когато изпълнението на поръчката е необходимо, за да се:
1. предотвратят или отстранят последиците от аварии или стихийни бедствия;
2. защитят други важни държавни или обществени интереси;
3. осигури животът или здравето на хората, животните или растенията;
4. предотвратят щети в големи размери.
Чл.. 72.	 (1) Възложителят сключва договор за обществена поръчка с кандидата, определен за изпълнител.
(2) При отказ на кандидата, определен за изпълнител, да сключи договор възложителят предлага договора на следващия класиран кандидат.
Глава шеста 
Ограничена процедура
Раздел І 
Подготовка на ограничена процедура

Чл.. 73.	 В обявлението за обществена поръчка, възлагана чрез ограничена процедура, възложителят може да посочи и броя на кандидатите, които възнамерява да покани да представят оферти. Този брой не може да бъде по-малко от 5 и повече от 20 кандидати.
Чл.. 74.	 (1) Възложителят изпраща обявлението за обществена поръчка едновременно до "Държавен вестник" за публикуване и до агенцията за вписване в Регистъра на обществените поръчки най-малко 37 дни преди крайния срок за получаване на заявленията за участие в предварителния подбор на кандидати.
(2) При възникване на обстоятелства от изключителна спешност, които възложителят не е могъл и не е бил длъжен да предвиди и в резултат на които е невъзможно спазването на срока по ал. 1, възложителят може да определи срок за получаване на заявленията за участие в предварителния подбор не по-кратък от 15 дни от датата на изпращане на обявлението.
(3) В случаите по ал. 2 възложителят е длъжен да посочи в обявлението за обществена поръчка конкретните обстоятелства от изключителна спешност.
(4) В случаите по ал. 2 обявлението за обществена поръчка се изпраща и по факс и се публикува в “Държавен вестник” до 5 дни след изпращането му.
Раздел ІI 
Предварителен подбор на кандидатите

Чл.. 75.	 (1) Възложителят провежда предварителен подбор с цел да определи кандидатите, които имат необходимите финансови и технически възможности да изпълнят обществената поръчка.
(2) Всеки заинтересуван кандидат може да подаде заявление за участие в предварителния подбор.
(3) Заявлението за участие в предварителния подбор трябва да съдържа:
1. документ за регистрация на кандидата;
2. декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 45, ал. 1;
3. декларации за обстоятелствата по чл. 45, ал. 2, посочени от възложителя в обявлението за обществена поръчка;
4. доказателства за икономическото и финансово състояние по чл. 48, посочени от възложителя в обявлението за обществена поръчка;
5. доказателства за техническите възможности и квалификация по 
чл. 49, посочени от възложителя в обявлението за обществена поръчка;
6. подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, и дела на тяхното участие.
(4) Когато кандидатът предвижда участие на подизпълнители, документите по ал. 3, т. 1-4 се представят за всеки от тях.
(5) Когато кандидат в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите по ал. 3 се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.
Чл.. 76.	 (1) Заявлението се представя по реда на чл. 55, ал. 1, 3 и 4.
(2) При предварителния подбор възложителят не може да изисква и кандидатът не може да представя оферта.
Чл.. 77.	 (1) Предварителният подбор на кандидатите се извършва от комисия, назначена от възложителя по реда на глава трета, раздел V.
(2) Комисията разглежда постъпилите заявления за участие и извършва подбор на кандидатите въз основа на тяхното икономическо и финансово състояние, както и на техническата им възможност и квалификация за изпълнение на обществената поръчка.
(3) Комисията съставя протокол за резултатите от подбора по ал. 2, в който предлага на възложителя да покани кандидатите, които отговарят в най-голяма степен на предварително обявените условия, да представят оферти.
(4) В 7-дневен срок от подписване на протокола по ал. 3 възложителят определя с решение кандидатите, които ще бъдат поканени да представят оферти, и го изпраща до агенцията.
(5) Възложителят изпраща едновременно на всички определени кандидати писмени покани за представяне на оферти.
Чл.. 78.	 (1) В поканата по чл. 77, ал. 5 възложителят определя срок за представяне на офертите, който не може да бъде по-кратък от 40 дни от датата на изпращането й.
(2) Срокът по ал. 1 може да бъде намален до 26 дни, когато предварителното обявление по чл. 22 е изпратено за публикуване не по-малко от 52 дни и не повече от 12 месеца преди датата на изпращането на обявлението по чл. 74, ал. 1 и съдържа информацията по чл. 23, ал. 2, налична към датата на изпращането му.
(3) В случаите по чл. 74, ал. 2 възложителят може да определи срок за представяне на офертите не по-кратък от 10 дни от датата на изпращане на поканата по чл. 77, ал. 5.
(4) В случаите по чл. 74, ал. 2 до 7 дни преди изтичането на срока за подаване на офертите всеки кандидат може да поиска писмено от възложителя разяснения по документацията за участие. Възложителят е длъжен да отговори в 3-дневен срок от постъпване на искането и да уведоми другите кандидати по реда на чл. 27, ал. 2.
(5) При определяне на срока за представяне на офертите възложителят трябва да се съобрази с обема на документацията за участие в процедурата и/или с необходимостта от посещение на мястото на изпълнение.
Чл.. 79.	 Поканата за участие в ограничената процедура трябва да съдържа:
1. срок и място за представяне на офертите;
2. допълнителни доказателства за заявените обстоятелства, при необходимост;
3. датата на публикуване на обявлението по чл. 74.
Раздел IІІ 
Представяне, разглеждане, оценка и класиране на офертите

Чл.. 80.	 (1) Всяка оферта трябва да отговаря на изискванията на                                                                          чл. 54.
(2) Кандидатът може да не представя повторно документите, които е представил в заявлението за участие в предварителния подбор.
Чл.. 81.	 Разглеждането, оценката и класирането на офертите и определянето на изпълнител на обществената поръчка се извършват по реда на глава пета, раздели ІІ и ІІІ.
Глава седма 
Процедура на договаряне
Раздел I 
Избор на процедура на договаряне с обявление

Чл.. 82.	  Възложителите могат да възлагат обществена поръчка чрез процедура на договаряне с обявление само когато:
1. откритата или ограничената процедура е прекратена по чл. 37, ал. 1, т. 2 или 3 и първоначално обявените условия не са съществено променени;
2. по изключение естеството на услугата или строителството или рисковете, свързани с тях, не позволяват предварително определяне на стойността;
3. естеството на услугата не позволява да се определят достатъчно точно техническите спецификации, за да се възложи поръчката по реда на откритата или на ограничената процедура;
4. поръчката е за услуги по чл. 5, ал. 1, т. 2;
5. в областта на строителството се извършва изследователска, експериментална или развойна дейност, която не е с цел печалба или възстановяване на разходите за тази дейност.
Раздел IІ 
Избор на процедура на договаряне без обявление

Чл.. 83.	 Възложителите могат да възлагат обществени поръчки чрез процедура на договаряне без обявление само когато:
1. в случаите по чл. 82, т. 1 поканят за участие в процедурата всички кандидати, които са представили оферти в откритата или в ограничената процедура и отговарят на изискванията на чл. 45, ал. 1 и на изискванията по чл. 45, ал. 2, посочени в обявлението за обществена поръчка;
2. откритата или ограничената процедура е прекратена на чл. 37, ал. 1, т. 1;
3. възлагането на обществената поръчка на друго лице би довело до нарушаване на авторски или други права на интелектуална собственост, или на изключителни права, придобити по силата на закон или на административен акт;
4. поради извънредни обстоятелства, които възложителят не е могъл и не е бил длъжен да предвиди, не могат да бъдат спазени сроковете за провеждане на открита или ограничена процедура или на процедура на договаряне с публикуване на обявление;
5. стоките са произведени с цел изследване, експериментиране или развойна дейност и не са в количества за доказване на пазарната приспособимост на стоката или за възстановяване на разходите за тази дейност;
6. са необходими допълнителни доставки от същия доставчик, предназначени за частична замяна или за увеличаване на доставките, при което смяната на доставчика ще принуди възложителя да придобие стока с различни технически характеристики, което ще доведе до несъвместимост или до технически затруднения при експлоатацията и поддържането. Срокът на основния договор, както и на договора за допълнителна доставка не може да бъде по-дълъг от 3 години.
7. услугата се възлага след проведен конкурс за проект, като се изпращат покани за участие в договарянето на един или на всички класирани участници в съответствие с условията на конкурса;
8. поради непредвидени обстоятелства е необходимо възлагането на допълнителна услуга или строителство на същия изпълнител при следните условия:
а) допълнителната услуга или строителството не могат технически или икономически да се разделят от предмета на основния договор без значителни затруднения за възложителя или въпреки че могат да се разделят, са съществено необходими за изпълнението на поръчката;
б) общата стойност на допълнителната услуга или строителството не е повече от 50 на сто от стойността на основната поръчка;
9. е необходимо повторение на услуга или строителство от същия изпълнител не по-късно от 3 години от възлагането на първата поръчка при наличие на следните условия:
а) първата поръчка е възложена при открита или ограничена процедура и в обявлението за нея е посочена възможността за такова възлагане;
б) общата стойност на тази поръчка е включена при определяне стойността на първата поръчка;
в) новата поръчка съответства на основния проект, в изпълнение на който е възложена първата поръчка;
10. стоките и услугите са включени в списък, утвърден от Министерския съвет съгласно чл. 22, т. 1 от Закона за защита, рехабилитация и социална интеграция на инвалидите и поканата е изпратена само до специализирани предприятия, трудово-лечебни бази, кооперации и цехове;
11. обществената поръчка е с място на изпълнение извън страната, възложителят проведе преговори с поне трима кандидати и стойността на поръчката без ДДС не надвишава:
а) за услуги и доставки – 250 000 лева;
б) за строителство – 5 000 000 лева.
Раздел IІІ 
Процедура на договаряне с обявление

Чл.. 84.	 (1) В решението по чл. 23, ал. 1 възложителят е длъжен да мотивира избора на процедурата на договаряне с обявление.
(2) В обявлението за обществена поръчка чрез процедура на договаряне с обявление по чл. 23 възложителят може да посочи и конкретни кандидати.
Чл.. 85.	 (1) Обявлението за обществена поръчка се изпраща едновременно до "Държавен вестник" за публикуване и до агенцията за вписване в Регистъра на обществените поръчки най-малко 37 дни преди крайния срок за получаване на заявленията за участие в процедурата.
(2) При възникване на обстоятелства от изключителна спешност, които възложителят не е могъл и не е бил длъжен да предвиди и в резултат на които е невъзможно спазването на срока по ал. 1, възложителят може да определи срок за получаване на заявления за участие в процедурата на договаряне не по-кратък от 15 дни от датата на изпращане на обявлението.
(3) В случаите по ал. 2 в обявлението за обществената поръчка възложителят е длъжен да посочи и конкретните обстоятелства от изключителна спешност.
Чл.. 86.	 (1) Заявлението за участие в процедура на договаряне с обявление трябва да отговаря на изискванията на чл. 75, ал. 3-5.
(2) Заявлението се представя по реда на чл. 55, ал. 1, 3 и 4.
(3) Заявление за участие могат да подават и кандидати, които не са посочени в обявлението по чл. 84, ал. 2. Възложителят не може да откаже да приеме тези заявления.
Чл.. 87.	 (1) За разглеждане на заявленията възложителят назначава комисия по реда на глава трета, раздел V.
(2) Комисията разглежда постъпилите заявления и извършва подбор на кандидатите въз основа на тяхното икономическо и финансово състояние, както и на техническата им възможност и квалификация за изпълнение на обществената поръчка.
(3) Комисията съставя протокол за резултатите от подбора по ал. 2, в който предлага на възложителя да покани за участие в договарянето кандидатите, които отговарят в най-голяма степен на предварително обявените условия.
(4) В 7-дневен срок от подписване на протокола по ал. 3 възложителят определя с решение кандидатите, които ще бъдат поканени за участие в договарянето. Когато трима или повече кандидати отговарят на предварително обявените от възложителя условия, броят на поканените не може да е по-малко от трима.
(5) Възложителят изпраща едновременно на всички определени кандидати писмени покани за участие в договарянето и изпраща решението си по ал. 4 до агенцията.
Чл.. 88.	 (1) Поканата за участие в договаряне трябва да съдържа:
1. дата и място за провеждане на договарянето;
2. необходимост от представяне на допълнителни доказателства за заявените обстоятелства;
3. необходимост от представяне на първоначална оферта;
4. датата на публикуване на обявлението по чл. 85.
(2) За участие в процедурата на договаряне поканените от възложителя кандидати представят документ за внесена гаранция за участие.
(3) Комисията провежда договарянето с кандидатите по ал. 2 за определяне на условията на договора съгласно обявените изисквания.
(4) Направените предложения и постигнатите договорености с всеки кандидат се отразяват в отделен протокол, който се подписва от членовете на комисията и от кандидата.
(5) След провеждането на договарянето с всички поканени кандидати комисията изготвя доклад до възложителя, в който му предлага класация на кандидатите.
(6) Възложителят определя изпълнителя на обществената поръчка по реда на глава пета, раздел ІІІ.
Раздел ІV 
Процедура на договаряне без обявление

Чл.. 89.	 (1) В решението за възлагане на обществена поръчка чрез процедура на договаряне без обявление възложителят мотивира избора на тази процедура и одобрява поканата и документацията за участие.
(2) В поканата за участие в процедура на договаряне без обявление възложителят определя обекта на поръчката, както и други изисквания за изпълнението. В случаите по чл. 83, т. 2, 4, 10 и 11 в поканата могат да се включват и изисквания за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и квалификация на кандидата. 
Чл.. 90.	 Поканата за участие в процедура на договаряне без обявление се изпраща до избраните потенциални кандидати и до агенцията.
Чл.. 91.	 (1) За провеждане на преговорите възложителят назначава комисия по реда на глава трета, раздел V.
(2) За участие в процедурата на договаряне поканените от възложителя кандидати представят документ за внесена гаранция за участие.
(3) Комисията провежда договарянето с кандидатите по ал. 2 за определяне на условията на договора съгласно изискванията на възложителя.
(4) Направените предложения и постигнатите договорености с всеки кандидат се отразяват в отделен протокол, който се подписва от членовете на комисията и от кандидата.
(5) След провеждането на договарянето с всички поканени кандидати комисията изготвя доклад до възложителя, в който му предлага класиране на кандидатите.
(6) Възложителят определя изпълнителя на обществената поръчка по реда на глава пета, раздел ІІІ.
Глава осма 
Конкурс за проект
Раздел I 
Подготовка на конкурс за проект

Чл.. 92.	 (1) Конкурс за проект се провежда за придобиването на:
1. устройствена концепция за изработване на устройствена схема, устройствен план, план за земеразделяне или лесоустройствен проект;
2. идеен проект за изработването на ландшафтни, архитектурни, конструктивни, технологични, инсталационни и други проекти;
3. проект в областта на обработката на данни.
(2) Възложителят провежда конкурс за проект, когато конкурсът е част от процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга или общата стойност на наградите и/или другите плащания за участниците е по-голяма от стойността, определена за услуги в чл. 13, ал. 1, т. 3.
Чл.. 93.	 (1) Конкурсът за проект може да бъде открит или ограничен.
(2) При открит конкурс всички заинтересувани кандидати могат да представят проекти.
(3) При ограничен конкурс проекти могат да представят само кандидати, които въз основа на предварителен подбор са били поканени от възложителя.
Чл.. 94.	 (1) Възложителят взема решение за провеждане на конкурс за проект, с което одобрява обявлението за участие и конкурсната програма.
(2) Конкурсната програма трябва да съдържа:
1. проектната задача и указания за изпълнение й;
2. всички технически данни, необходими за изпълнението на проекта;
3. критериите за оценка на проекта, тяхната относителна тежест и начина за определяне на комплексната оценка на проекта.
(3) Цената на конкурсната програма не може да бъде по-висока от действителните разходи за нейното изработване.
Чл.. 95.	 (1) Възложителят изпраща обявление за провеждането на конкурс за проект едновременно в "Държавен вестник" за публикуване и до агенцията за вписване в Регистъра на обществените поръчки най-малко:
1. 52 дни преди крайния срок за получаване на проектите при открит конкурс;
2. 37 дни преди крайния срок за получаване на заявления за участие в ограничен конкурс.
(2) Обявлението за конкурс за проект се изготвя и публикува по реда на чл. 25 и трябва да съдържа най-малко следната информация:
1. наименование, адрес, телефон, факс или електронен адрес на възложителя;
2. описание на проекта;
3. вид на конкурса - открит или ограничен;
4. място, срок и цена за закупуване на конкурсна програма;
5. при открит конкурс - крайна дата за представяне на проекта;
6. критерии за оценка на проектите;
7. изисквания за определена професионална квалификация или правоспособност на участниците;
8. указание дали решението на журито е задължително за възложителя;
9. указание дали ще бъде възложен договор за обществена поръчка за услуга на класирания на първо място участник или на някои от класираните участници;
10. брой и стойност на наградите и/или другите плащания за участниците, ако са предвидени;
11. дата на изпращане на обявлението.
(3) Обявлението за провеждането на ограничен конкурс за проект трябва да съдържа и:
1. имената на участници, предварително определени от възложителя;
2. ясни и недискриминационни критерии за подбор на участниците;
3. крайна дата за получаване на заявления за участие.
(4) При ограничен конкурс възложителят може да ограничи най-малко до 5 броя на участниците, които ще покани да представят проекти.
Раздел ІI 
Провеждане на конкурс за проект

Чл.. 96.	 При ограничен конкурс възложителят извършва предварителен подбор на кандидатите, които ще бъдат поканени да представят проекти по реда на чл. 77-79.
Чл.. 97.	 (1) За разглеждане и класиране на проектите възложителят назначава жури и определя неговия състав и резервните членове.
(2) Журито се състои най-малко от три физически лица. Член на журито не може да бъде лице, което:
1. има финансов или друг интерес от резултата от конкурса;
2. е "свързано лице" по смисъла на Търговския закон с някой от участниците.
(3) Когато от участниците в конкурса се изисква определена професионална квалификация или правоспособност, най-малко една трета от членовете на журито трябва да имат същата или еквивалентна квалификация или правоспособност.
(4) Членовете на журито са длъжни да пазят в тайна обстоятелствата, които са им станали известни във връзка с разглеждането на проектите.
(5) Членовете на журито представят на възложителя декларация за отсъствие на обстоятелствата по ал. 2 и за спазване на изискванията по ал. 4 при тяхното назначаване и на всеки етап от конкурса, когато обстоятелствата са им станали известни.
Чл.. 98.	 (1) Възложителят определя длъжностно лице, което да приема конкурсните проекти и да осигурява анонимността на участниците в конкурса.
(2) Лицето по ал. 1 е длъжно да пази в тайна обстоятелствата, станали му известни във връзка с конкурсните проекти, за което представя писмена декларация.
(3) Представените конкурсни проекти се номерират по реда на тяхното постъпване и се съставя списък на номерата и съответстващите им имена на участниците. Списъкът се поставя в плик, който се запечатва и се съхранява от лице, определено от възложителя, до датата на обявяване на резултатите от конкурса.
(4) При открит конкурс участниците представят данните и доказателства за професионалната си квалификация и правоспособност в отделен непрозрачен плик, който се отваря след обявяване на резултатите от конкурса.
Чл.. 99.	 (1) Журито разглежда проектите и ги класира в съответствие с предварително обявените критерии.
(2) Възложителят обявява с решение класирането на участниците в конкурса и наградите или другите плащания.
(3) Възложителят изпраща информация за проведения конкурс до агенцията за вписване в Регистъра на обществените поръчки по реда на чл. 42.

ЧАСТ ТРЕТА 
ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛИ, ИЗВЪРШВАЩИ ДЕЙНОСТИ ВЪВ ВОДОСНАБДЯВАНЕТО, ЕНЕРГЕТИКАТА, ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА
Глава девета 
Общи правила за възлагане на обществени поръчки
Раздел І 
Общи положения

Чл.. 100.	Правилата на част трета се прилагат само от възложителите по чл. 7, ал. 1, т. 5.
Чл.. 101.	При възлагането на обществени поръчки възложителите по чл. 7, ал. 1, т. 5 могат свободно да изберат всяка от процедурите по чл. 15.
Чл.. 102.	(1) Възложителите могат да възлагат обществени поръчки чрез процедура на договаряне без обявление само когато:
1. откритата процедура, ограничената процедура или процедурата на договаряне с обявление е прекратена, тъй като не е подадена нито една оферта и първоначално обявените условия не са съществено променени;
2. възлагането на обществената поръчка на друго лице би довело до нарушаване на авторски или други права на интелектуална собственост или на изключителни права, придобити по силата на закон или на административен акт;
3. поради извънредни обстоятелства, които възложителят не е могъл и не е бил длъжен да предвиди, не могат да бъдат спазени сроковете за провеждане на открита или ограничена процедура или на процедура на договаряне с публикуване на обявление;
4. стоките са произведени с цел изследване, експериментиране или развойна дейност и не са в количества за доказване на пазарната приспособимост на стоката или за възстановяване на разходите за тази дейност;
5. са необходими допълнителни доставки от същия доставчик, предназначени за частична замяна или за увеличаване на доставките, при което смяната на доставчика ще принуди възложителя да придобие стока с различни технически характеристики, което ще доведе до несъвместимост или до технически затруднения при експлоатацията и поддържането; срокът на основния договор, както и на договора за допълнителна доставка не може да бъде по-дълъг от три години;
6. услугата се възлага след проведен конкурс за проект, като се изпращат покани за участие в договарянето на един или на всички класирани участници в съответствие с условията на конкурса;
7. поради непредвидени обстоятелства е необходимо възлагането на допълнителна услуга или строителство на същия изпълнител при следните условия:
а) допълнителната услуга или строителството не могат технически или икономически да се разделят от предмета на основния договор без значителни затруднения за възложителя или въпреки че могат да се разделят, са съществено необходими за изпълнението на поръчката;
б) общата стойност на допълнителната услуга или строителството не е повече от 50 на сто от стойността на основната поръчка;
8. е необходимо повторение на строителство от същия изпълнител при наличие на следните условия:
а) първата поръчка е възложена при открита процедура, ограничена процедура и процедура на договаряне с обявление и в обявлението за нея е посочена възможността за такова възлагане;
б) общата стойност на тази поръчка е включена при определяне стойността на първата;
в) новата поръчка съответства на основния проект, в изпълнение на който е възложена първата поръчка;
9. обект на поръчката е доставка на стоки, търгувани на стокова борса, при спазване  принципите на този закон;
10. поръчката се възлага въз основа на рамково споразумение, сключено по реда на този закон;
11.  за кратък период възникнат благоприятни условия за доставка на стоки на цени по-ниски от пазарните, включително при разпродажба на имуществото на търговски дружества, обявени в ликвидация или несъстоятелност.
(2) При възлагане на обществени поръчки чрез сделки на стокова борса се прилагат правилата на съответната стокова борса, доколкото не противоречат на принципите на този закон.
Раздел ІІ 
Квалификационни системи за изпълнителите

Чл.. 103.	(1) Възложителите могат да създават и използват система за квалификация на изпълнителите на обществени поръчки.
(2) Критериите и правилата за квалификация се определят от възложителите и се предоставят при поискване на заинтересуваните кандидати.
(3) Когато един възложител счита, че квалификационната система на други възложители отговаря на неговите изисквания, той съобщава на заинтересуваните кандидати имената на тези възложители.
(4) Възложителите изпращат обявление за създадените от тях квалификационни системи за публикуване в “Държавен вестник” и до агенцията за вписване в Регистъра на обществените поръчки. Когато системата е със срок повече от три години, обявлението се публикува всяка година.
(5) Обявлението по ал. 4 се изготвя по образец, утвърден от министъра на икономиката, и съдържа най-малко следната информация:
1. име, адрес, телефон, факс и електронен адрес на възложителя;
2. предназначение на квалификационната система;
3. критерий и правила за квалификация на изпълнителите;
4. срок на действие на квалификационната система;
5. указание дали обявлението се счита за обявление за възлагане на обществена поръчка чрез ограничена процедура или процедура на договаряне с обявление.
Чл.. 104.	(1) Всеки заинтересуван кандидат може да поиска да бъде включен в квалификационна система.
(2) Възложителят е длъжен да информира кандидата в разумен срок за решението си относно включването му в квалификационната система.
(3) Когато за решението по ал. 2 са необходими повече от 6 месеца, възложителят информира кандидата за причините и за датата, на която ще бъде разгледано неговото искане, в срок 2 месеца след представянето му.
(4) При вземане на решение по ал. 2 или когато се изменят критериите и правилата, възложителите не могат:
а) да налагат на кандидатите условия от административен, технически или финансов характер, които не се отнасят за другите кандидати; 
б) да изискват проверки или доказателства, които повтарят вече представени от кандидата доказателства.
(5) Възложителят информира кандидатите за причините, поради които им отказва да бъдат включени в квалификационната система.
(6) Възложителите могат да прекратят квалификацията на някои кандидати въз основа на определените критерии и правила, за което са длъжни да ги уведомят писмено, като посочат причините за това.
(7) Възложителите изготвят списъци на изпълнители на обществени поръчки, които могат да се разделят на категории в зависимост от обекта на поръчката, за която се отнася квалификацията.
Раздел ІІІ 
Рамково споразумение

Чл.. 105.	(1) Възложителите могат да сключват рамково споразумение за възлагане на обществени поръчки въз основа на проведена процедура по чл. 101.
(2) Рамково споразумение е споразумение, сключено между възложител и един или повече изпълнители на обществени поръчки, чиято цел е да се определят предварително условията на договорите, които страните възнамеряват да сключат в определен период, включително относно цените и при възможност предвидените количества.
(3) Когато рамковото споразумение не е сключено по реда на този закон, възложителите не могат да възлагат обществени поръчки чрез процедура на договаряне без обявление.
(4) Рамковото споразумение не може да бъде използвано с цел препятстване, ограничаване или нарушаване на конкуренцията.
(5) За измененията, допълненията и прекратяването на рамкови споразумения се прилагат разпоредбите на Търговския закон и на Закона за задълженията и договорите.
Чл.. 106.	Стойността на рамковото споразумение се изчислява на база максималната стойност на всички обществени поръчки, които възложителят предвижда да възложи за срока на действие на споразумението.
Глава десета 
Специални правила
Раздел І 
Предварително обявление

Чл.. 107.	(1) Най-малко веднъж годишно възложителите изпращат за публикуване в “Държавен вестник” и до агенцията за вписване в Регистъра на обществените поръчки предварително обявление за планираните за следващите дванадесет месеца:
1. доставки по категории стоки на обща стойност за съответната категория равна на или по-голяма от 450 000 лв.;
2. услуги по чл. 5, ал. 1, т. 1 по категории услуги на обща стойност за съответната категория равна на или по-голяма от 450 000 лв.;
3. поръчки за строителство с описание на съществените им характеристики.
(2) Предварителното обявление трябва да съдържа най-малко следната информация:
1. наименование, адрес, телефон, факс и електронен адрес на възложителя;
2. за обществени поръчки за доставки - описание и количество на стоките;
3. за обществени поръчки за услуги - описание и категория на услугите по чл. 5, ал. 1, т. 1;
4. за обществени поръчки за строителство - описание, обем и място на извършване на строителството;
5. дата на изпращане на обявлението.
(3) Когато възложителите публикуват предварително обявление за големи проекти, които са били включени в предишни обявления, те могат да не повтарят тази информация, като посочат обявлението, което я съдържа.
Раздел ІІ 
Открита процедура

Чл.. 108.	Възложителят взема решение за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура, с което одобрява обявлението за обществена поръчка и документацията за участие в процедурата.
Чл.. 109.	(1) Възложителят изпраща обявлението за обществена поръчка едновременно до "Държавен вестник" за публикуване и до агенцията за вписване в Регистъра на обществените поръчки най-малко 52 дни преди крайния срок за получаване на офертите.
(2) Срокът по ал. 1 може да се намали най-много до 22 дни, когато предварителното обявление по чл. 107 е изпратено за публикуване не по-малко от 52 дни и не повече от 12 месеца преди датата на изпращането на обявлението по ал. 1 и съдържа информацията по чл. 23, ал. 2, налична към датата на изпращането му.
Чл.. 110.	(1) Подготовката на откритата процедура, разглеждането, оценката и класирането на офертите и определянето на изпълнител на поръчката се извършват по реда на глава пета.
(2) Решението на възложителя, с което той обявява класирането на кандидатите и определя изпълнител, е индивидуален административен акт по смисъла на чл. 2 от Закона за административното производство.
Раздел ІІІ 
Ограничена процедура и процедура на договаряне

Чл.. 111.	Възложителят взема решение за възлагане на обществена поръчка чрез ограничена процедура или процедура на договаряне, с което одобрява обявлението и документацията за участие в процедурата.
Чл.. 112.	(1) Възложителите могат да обявяват възлагането на обществена поръчка чрез ограничена процедура или процедура на договаряне с обявление чрез:
1. обявление за обществена поръчка по чл. 23, ал. 2;
2. предварително обявление–покана;
3. обявление за квалификационната система по чл. 103, ал. 5.
(2) Възложителят изпраща обявлението по ал. 1, т. 1 едновременно до "Държавен вестник" за публикуване и до агенцията за вписване в Регистъра на обществените поръчки най-малко 37 дни преди крайния срок за подаване на заявленията за участие в ограничената процедура или в процедурата на договаряне с обявление.
Чл.. 113.	(1) Предварителното обявление-покана за ограничена процедура или за процедура на договаряне с обявление трябва да съдържа най-малко следната информация:
1. наименование, адрес, телефон, факс, електронен адрес на възложителя и лице за контакт;
2. обект на обществената поръчка, количество и стойност; 
3. вид на процедурата - ограничена процедура или процедура на договаряне;
4. указание, че няма да се публикува обявление по чл. 23, ал. 2;
5. адрес и срок за заявяване на интереса за участие в процедурата;
6. дата на изпращане на обявлението.
(2) Предварителното обявление-покана следва да съдържа и следната информация, ако е налична към датата на изпращането му:
1. възможност за сключване на рамкови споразумения;
2. възможност за възлагане на допълнителна поръчка;
3. вид на договора за доставка - покупка, лизинг, наем със или без възможност за изкупуване или покупка на изплащане;
4. начална или крайна дата за изпълнение на поръчката;
5. срок на договора;
6. изисквания за икономическото и финансовото състояние на кандидата, както и за техническите му възможности и квалификация;
7. условия и размер на гаранцията за участие и на гаранцията за изпълнение на договора;
8. място и срок за получаване, цена и начин на плащане на документацията за участие в процедурата;
9. друга информация, която възложителят изисква от кандидатите.
Чл.. 114.	Когато възложителят е обявил процедурата на договаряне с обявление или ограничената процедура чрез обявление по чл. 23, ал. 2, при провеждането на процедурите се спазват съответно правилата на глава шеста и глава седма, раздел ІІІ, доколкото в тази част не е предвидено друго.
Чл.. 115.	(1) Когато процедурата на договаряне с обявление или ограничената процедура е обявена чрез предварително обявление-покана, преди да извърши предварителния подбор възложителят кани всички кандидати да потвърдят интереса си за участие в определен от него срок.
(2) Поканата за потвърждаване на интереса за участие се изпраща едновременно до всички кандидати, заявили интерес не по-късно от 12 месеца след датата на публикуване на предварителното обявление-покана.
(3) Когато предварителното обявление-покана не съдържа информацията по чл. 113, ал. 2, възложителят предоставя тази информация на кандидатите с поканата по ал. 1.
(4) Възложителят провежда предварителния подбор по реда на глава шеста, раздел ІІ.
Чл.. 116.	Когато процедурата на договаряне или ограничената процедура е обявена чрез обявление за квалификационна система, възложителят извършва предварителен подбор на кандидатите за участие съгласно изискванията на тази система.
Чл.. 117.	(1) Срокът за представяне на офертите при ограничена процедура и за провеждане на договарянето с обявление може да бъде определен чрез споразумение между възложителя и определените кандидати при предварителния подбор.
(2) Когато не е възможно да се постигне споразумение по ал. 1, срокът се определя от възложителя и не може да бъде по-кратък от 24 дни от датата на поканата за участие.
Чл.. 118.	(1) Разглеждането, оценяването и класирането на офертите и определянето на изпълнител на поръчката при ограничена процедура се извършват съответно по реда на глава пета, раздели ІІ и ІІІ.
(2) Разглеждането, оценяването и класирането на офертите и определянето на изпълнител на поръчката при процедура на договаряне се извършват съответно по реда на глава седма, раздел ІІІ.
Чл.. 119.	Процедурата на договаряне без обявление се провежда по реда на глава седма, раздел ІV.
Раздел ІV 
Конкурс за проект. Информация за сключените договори

Чл.. 120.	Конкурсът за проект се провежда по реда на глава осма.
Чл.. 121.	(1) Възложителят е длъжен да изпрати информация за всяка възложена обществена поръчка или проведен конкурс за проект до агенцията за вписване в Регистъра на обществените поръчки не по-късно от два месеца след сключване на договора или провеждане на конкурса.
(2) Информацията по ал. 1 се изготвя съгласно образци, утвърдени от министъра на икономиката и публикувани в “Държавен вестник”.
Раздел V 
Особени правила за обществени поръчки за доставки

Чл.. 122.	(1) Когато в офертите са включени стоки с произход от страни, с които Република България не е сключила многостранен или двустранен договор, който осигурява сравним и ефективен достъп на българските лица до пазарите на обществените поръчки в тези страни, възложителят може да отстрани оферта за доставки, в която делът на стоките с произход от тези страни надвишава 50 на сто от общата стойност на стоките, включени в нея.
(2) Произходът на стоките се определя в съответствие с действащото митническо законодателство.
(3) Когато две или повече оферти са еквивалентни в съответствие с критерия за оценка на офертите, с предимство се класират офертите, които не могат да бъдат отстранени съгласно ал. 1. Цените на офертите се считат за еквивалентни, ако разликата между тях не надвишава 3 на сто.
(4) Една оферта не може да бъде предпочетена пред друга съгласно 
ал. 3, когато нейното приемане би задължило възложителя да закупи стоки с технически характеристики, които се различават от тези на съществуващите, което би довело до несъвместимост или до технически затруднения при експлоатацията и поддържането.
Чл.. 123.	За всички неуредени въпроси в част трета се прилагат съответно разпоредбите на част втора.
ЧАСТ ЧЕТВЪРТА 
ОБЖАЛВАНЕ И КОНТРОЛ
Глава единадесета 
Обжалване
Чл.. 124.	(1) Всеки кандидат, участвал в процедура за възлагане на обществени поръчки, може да подаде жалба пред съда срещу решението на възложителя за класиране на кандидатите и за определяне на изпълнителя по реда на Закона за административното производство, съответно на Закона за Върховния административен съд.
(2) Жалбата се подава чрез възложителя в 7-дневен срок от обявяване на решението за класиране на кандидатите и за определяне на изпълнителя.
(3) В 3-дневен срок от получаването на жалбата възложителят е длъжен да я изпрати на съда заедно с цялата преписка, която включва обжалвания акт, документация за участие и протокола на комисията за оценяване.
(4) Ако в срока по ал. 3 преписката не бъде изпратена на съда, жалбоподателят може да изпрати препис от жалбата направо до съда. Съдът изисква преписката служебно.
Чл.. 125.	(1) Своевременно подадената жалба спира изпълнението на решението за класиране на кандидатите и за определяне на изпълнител освен ако съдът разпореди друго.
(2) Когато възложителят е допуснал предварително изпълнение на решението, съдът по искане на заинтересуваната страна може да спре изпълнението му.
Чл.. 126.	(1) В 5-дневен срок от получаването на жалбата съдът се произнася в закрито заседание по допускане на посочените и представените от страните доказателства и насрочва делото след 15 дни. При призоваването не се прилагат правилата на чл. 41, ал. 5 и срокът по чл. 157, ал. 1 от Гражданския процесуален кодекс.
(2) Сроковете по ал. 1 се прилагат и при отлагане на делото.
(3) Съдът обявява решението в 7-дневен срок след заседанието, в което е приключило разглеждането на делото.
Глава дванадесета 
Контрол

Чл.. 127.	(1) Контролът по изпълнение на този закон се осъществява от Сметната палата и от органите на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол.
(2) На контрол по ал. 1 подлежат всички възложители по чл. 7, ал. 1.
(3) Възложители, които попадат в обхвата на Закона за държавен вътрешен финансов контрол, се проверяват от органите на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол за спазването на този закон в рамките на осъществяван вътрешен одит.
(4) На контрол от Сметната палата подлежат възложителите, които попадат в обхвата на Закона за Сметната палата.
(5) Възложители, които не подлежат на вътрешен одит по Закона за държавния вътрешен финансов контрол, се проверяват от органите на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол относно спазването на режима на обществените поръчки чрез проверки.
(6) Заповедите за извършване на проверки от органите на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол се издават от директора на агенцията или от упълномощени от него длъжностни лица.
(7) Заповедта по ал.6 не подлежи на обжалване.
(8) Директорът на Агенцията по обществени поръчки може да поиска от органите на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол да осъществят правомощията си по конкретен случай.
Чл.. 128.	(1) При извършване на проверки по чл. 127 органите на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол имат право:
1. на свободен достъп до проверявания обект;
2. да проверяват цялата документация, свързана с възлагането на обществени поръчки и с дейностите, изискващи възлагане на обществени поръчки;
3. да изискват от длъжностните лица в проверяваните обекти документи, сведения и справки във връзка с обществените поръчки.
(2) Длъжностните лица в проверяваните обекти са длъжни да оказват съдействие на органите на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол и да предоставят необходимите документи, сведения и справки, свързани с обществените поръчки.
Чл.. 129.	При извършване на проверки по чл. 127 контролните органи са длъжни:
1. да се легитимират със служебна карта и заповед за извършване на проверката;
2. да отразяват точно резултатите от контролната дейност;
3. да не разгласяват и да не разпространяват информация, станала им известна при извършване на проверките.
Чл.. 130.	(1) За резултатите от извършена проверка контролните органи от Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол съставят доклад, съдържащ направените констатации, подкрепени с доказателства, изводи и препоръки.
(2) Докладът по ал. 1 се връчва на възложителя.
(3) За констатираните административни нарушения контролните органи съставят актове за административни нарушения.
(4) При данни за извършени престъпления материалите от проверката се изпращат на прокуратурата.
(5) Когато са констатирани нарушения на процедурите за възлагане на обществени поръчки, съответните части от одитния доклад и от доклада по 
ал. 1 за установените нарушения на процедурите се изпращат своевременно на директора на Агенцията по обществени поръчки.
(6) Информация за извършени проверки по спазването на този закон може да бъде предоставяна само от директора на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол или от упълномощени от него длъжностни лица, както и от директора на Агенцията по обществени поръчки в случаите по ал. 5.

Глава тринадесета 
Административнонаказателни разпоредби

Чл.. 131.	(1) Актовете за установяване на нарушения по този закон се съставят от длъжностни лица на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол в срок 6 месеца от деня, в който нарушението е станало известно, но не по-късно от три години от извършването му.
(2) Наказателните постановления се издават от министъра на финансите или от упълномощени от него длъжностни лица.
(3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.
Чл.. 132.	(1) Който наруши забраната на чл. 14, ал. 3 или 4, се наказва с глоба в размер от 200 до 1000 лв.
(2) Когато възложител на обществената поръчка е субект по чл. 7, ал. 1, т. 5, за същото нарушение на възложителя се налага и имуществена санкция в размер от 2000 до 10 000 лв.
Чл.. 133.	(1) За непровеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка при наличие на основания за това, както и при промяна на договор за обществена поръчка, без да са налице основанията по чл. 41, ал. 1, лицето по чл. 8, ал. 1 се наказва с глоба в размер от 1000 до 5000 лв.
(2) Когато възложител на обществената поръчка е субект по чл. 7, ал. 1, т. 5, за същото нарушение се налага и имуществена санкция в размер от 10 000 до 50 000 лв.
Чл.. 134.	(1) За провеждане на процедура на договаряне от възложител по чл. 7, ал. 1, т. 1-4, без да са били налице предпоставките по чл. 82 или 83, лицето по чл. 8, ал. 1 се наказва с глоба в размер от 500 до 3000 лв.
(2) Когато са били налице основания за провеждане на процедура на договаряне с обявление, но е проведена процедура на договаряне без обявление, лицето по чл. 8, ал. 1 се наказва с глоба в размер от 500 до 2000 лв.
(3) Възложител по чл. 7, ал. 1, т. 5, който проведе процедура на договаряне без обявление, без да са били налице предпоставките по чл. 102, се наказва с имуществена санкция в размер от 5000 до 20 000 лв.
Чл.. 135.	(1) За прекратяване на процедура без да са били налице основанията по чл. 37, ал. 1, лицето по чл. 8, ал. 1 се наказва с глоба в размер от 500 до 1000 лв.
(2) При откриване на нова процедура в нарушение на чл. 38 лицето по чл. 8, ал. 1 се наказва с глоба в размер от 200 до 500 лв.
Чл.. 136.	Длъжностните лица, които не изпратят в срок информацията, подлежаща на вписване в Регистъра на обществени поръчки, се наказват с глоба в размер от 100 до 200 лв.
Чл.. 137.	(1) Когато нарушенията по чл. 132‑136 са извършени повторно, се налага глоба или имуществена санкция в двоен размер.
(2) По смисъла на този закон нарушението е повторно, ако е извършено от същото лице в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което му е наложено наказание за същото нарушение.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 1. По смисъла на този закон:
1. “Публичноправна организация” е юридическо лице, създадено за задоволяване на обществени интереси, което няма търговски цели и:
а) се финансира от държавния бюджет, общинските бюджети или от възложители по чл. 7, ал. 1, т. 1 или т. 3, или
б) повече от половината от членовете на управителния му орган се определят от възложители по чл. 7, ал. 1, т. 1 или т. 3.
2. “Публично предприятие” е търговец по смисъла на Търговския закон, върху което възложителите по чл. 7, ал. 1, т. 1 или 3 могат да упражняват доминиращо влияние. Доминиращо влияние е налице, когато възложителите по чл. 7, ал. 1, т. 1 или т. 3:
а) притежават над 50 на сто от капитала на предприятието, или
б) притежават блокираща квота в капитала на предприятието, или
в) могат да назначат повече от половината от членовете на управителните органи на предприятието.
3. “Свързано предприятие” е предприятие, което отговаря на условията за свързано лице по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на Търговския закон.
4. “Специални или изключителни права” са права, предоставени от закон или от компетентен държавен орган на основание, предвидено в закон, в резултат на които упражняването на дейност се запазва за едно или повече лица.
5. “Строеж“ е резултатът от строителна дейност, който е достатъчен за изпълнението на икономическа или техническа функция.
6. “Инженеринг” е дейност за комплексно изпълнение на строителство или изпълнение на повече от една от следните дейности: предпроектно проучване, проектиране, организация на строителството, изграждане на обекти, доставка и монтаж на машини, съоръжения и технологично оборудване, подготовка и въвеждане на обекта в експлоатация.
7. “Техническа спецификация за услуги или стоки” е спецификация в документ, с която се определят изискванията към характеристики на стока или услуга, като ниво на качество, проектиране, процес или метод на производство, употреба, безопасност, размери, изисквания по отношение на наименованието, под което стоката се продава, терминология, символи, изпитване и методи на изпитване, опаковане, маркиране, етикетиране, инструкции за експлоатация, процедури за оценяване на съответствието.
8. “Техническа спецификация за строителство” е съвкупността от технически предписания, посочени в документацията за участие, които определят изискванията към характеристики на материалите и стоките, по такъв начин, че да отговарят на предвидената от възложителя употребата. Тези характеристики трябва да включват ниво на оценка на съответствието, работни характеристики, безопасност или размери, включително и процедурите относно осигуряването на качеството, терминология, символи, изпитване и методи на изпитване, опаковане, маркиране и етикетиране. Те трябва да включват и правила за проектиране, изпитване, строителен надзор и условия за приемане на строителни работи и методи или технологии на строителство и всички други технически условия, които възложителят е в състояние да предпише по силата на законови или подзаконови нормативни актове, по отношение на завършен строеж и материалите или частите, включени в него.
9. ”Техническо одобрение” е положителна техническа оценка за годността на продукт за дадено предназначение, която се основава на изпълнението на съществените изисквания към строежите чрез присъщите характеристики на продукта и определените условия за приложение и употреба.
10. “Експлоатация на летища” са дейностите по поддържането на летателното поле и развитието на инфраструктурата на летището, ограничаването и отстраняването на препятствия, поддържането на визуалните сигнални средства, аварийно-спасителното и противопожарното осигуряване на полетите на територията на летището и в неговата околност, охраната на летището, сигурността на полетите, възлагане разработването и осъвременяването на генералния и кадастралния план на летището.
11. “Експлоатация на пристанища” са дейностите по поддръжката на прилежащата акватория на пристанищата за обществен транспорт, плавателните и подходните канали, извършването на промерни и драгажни дейности, поддръжката на кейови стени, отбивни съоръжения, пристанищни индустриални коловози и подкранови пътища, противопожарна, водоснабдителна и канализационна мрежа, електрическа мрежа – високо и ниско напрежение, настилки за обществен транспорт на територията на пристанищата.
12. “Обществена далекосъобщителна мрежа” е обществена далекосъобщителна инфраструктура, която позволява предаването на сигнали между определени крайни точки на мрежата по кабел чрез микровълни, оптически средства или други електромагнитни средства.
13. “Крайна точка на мрежата” са всички физически връзки и техните технически спецификации за достъп, които съставляват част от обществената далекосъобщителна мрежа и са необходими за достъп до обществената мрежа и ефективни съобщения чрез нея;
14. “Обществени далекосъобщителни услуги” са далекосъобщителни услуги, чието предоставяне държавата е възложила на един или повече далекосъобщителни оператори.
15. “Далекосъобщителни услуги” са услуги, които изцяло или частично се състоят от излъчване и пренос на сигнали по обществена далекосъобщителна мрежа чрез далекосъобщителни процеси, с изключение на радио- и телевизионни излъчвания.
16. “Мрежа в областта на транспорта” е мрежа, чиито условия за експлоатация са определени от държавата или общината, и включва схемата на маршрута, капацитета за предоставяне на транспортната услуга и честотата на обслужването.
17. “Обособена позиция” е такава част от предмета на обществената поръчка, която е свързана систематично с другите позиции от предмета на обществената поръчка, но практически може да бъде обособена по своя характер и като самостоятелен предмет на обществена поръчка.
18. "Икономически най-изгодна оферта" е тази оферта, която отговаря в най-голяма степен на предварително обявените от възложителя показатели, пряко свързани с предмета на обществената поръчка по отношение на качество, цена, технически преимущества, естетически и функционални характеристики, характеристики, свързани с опазване на околната среда, оперативни разходи, гаранционно обслужване и техническа помощ, срок за изпълнение.
19. “Установяване” означава:
а) по отношение на физическо лице – правото да предприема и осъществява стопански дейности като самостоятелно, ненаето по трудов договор лице;
б) по отношение на юридическо лице – правото да предприема и осъществява стопански дейности чрез учредяване и ръководене на филиали, клонове и агенции.
20. "Местно лице" е физическо или юридическо лице, което е регистрирано като търговец по Търговския закон, физическо лице, което упражнява свободна професия, или юридическо лице, осъществяващо научноизследователска и/или стопанска дейност по силата на друг закон, съгласно българското законодателство.





ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


§ 2. Този закон влиза в сила от 1 януари 2004 г., с изключение на разпоредбите на чл. 12, ал. 2, чл. 13, ал. 5 и чл. 16-18, които влизат в сила два месеца след обнародването на закона в “Държавен вестник”, и отменя Закона за обществените поръчки (обн., ДВ, бр. 56 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 92 и 97 от 2000 г. и бр. 43 и 45 от 2002 г).
§ 3. (1) Министерският съвет приема наредбите по чл. 12, ал. 2 и чл. 13, ал. 5 до два  месеца след обнародването на закона в “Държавен вестник”.
(2) Подзаконовите актове, издадени в изпълнение на отменения закон, продължават да действат до приемането на новите, доколкото не противоречат на разпоредбите на този закон.
§ 4. (1) Министерският съвет в срок два месеца след обнародването на закона приема Устройствен правилник на Агенцията по обществени поръчки.
(2) Агенцията по обществени поръчки става правоприемник на всички права върху действащия Регистър на обществените поръчки, включително и върху техническите средства за неговото поддържане.
(3) Министерският съвет в срок два месеца от обнародването на закона взема решение за предоставяне на подходяща сграда на Агенцията по обществени поръчки.
§ 5. (1) При оценяване на офертите на кандидат, който е регистриран по Закона за малките и средните предприятия, предложената от него цена се приема за най-ниска, ако тя надхвърля предложената най-ниска цена от друг кандидат с не повече от:
1. 15 на сто - за обществените поръчки, възлагани през 2004 г.;
2. 10 на сто - за обществените поръчки, възлагани през 2005 г.;
3. 5 на сто - за обществените поръчки, възлагани през 2006 г.
(2) Алинея 1 се прилага, когато оценяваните оферти са на кандидати от страни, с които Република България не е сключила многостранен или двустранен договор, който осигурява сравним и ефективен достъп на българските предприятия до пазарите в тези страни.
(3) Този параграф се прилага до 1 януари 2007 г.
§ 6. Чуждестранни и български физически и юридически лица, които изпълняват мероприятия по отстраняване на екологични щети, настъпили от минали действия или бездействия на държавата по реда на § 9 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за опазване на околната среда, са длъжни да прилагат нормите на Закона за обществените поръчки.
§ 7. Процедурите за възлагане на обществени поръчки, за които е взето решение за откриване преди влизането в сила на този закон, се приключват по досегашния ред.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1
êúì ÷ë. 3, àë. 1, ò. 3, áóêâà “á”


Ðàçäåë
Ãðóïà
Êëàñ
Íàèìåíîâàíèå íà ïîçèöèÿòà(*)
45


Ñòðîèòåëíè è ìîíòàæíè ðàáîòè 

45.1

Ðàáîòè ïî ïîäãîòîâêà íà ñòðîèòåëíàòà ïëîùàäêà


45.11
Ðàáîòè ïî ñúáàðÿíå è ðàç÷èñòâàíå íà ñãðàäè; çåìíè ðàáîòè


45.12
Ñîíäàæíè è ïðîáèâíè ðàáîòè

45.2

Ñòðîèòåëíè è ìîíòàæíè ðàáîòè íà ñãðàäè è ñòðîèòåëíè ñúîðúæåíèÿ èëè íà ÷àñòè îò òÿõ


45.21
Ñòðîèòåëíè è ìîíòàæíè ðàáîòè ïî îáùî èçãðàæäàíå íà ñãðàäè è ñòðîèòåëíè ñúîðúæåíèÿ


45.22
Ïîêðèâíè è õèäðîèçîëàöèîííè ðàáîòè


45.23
Ñòðîèòåëíè è ìîíòàæíè ðàáîòè íà ïúòèùà, ñàìîëåòíè ïèñòè è ñïîðòíè òåðåíè


45.24
Ñòðîèòåëíè è ìîíòàæíè ðàáîòè íà õèäðîòåõíè÷åñêè ñúîðúæåíèÿ


45.25
Äðóãè ñïåöèàëèçèðàíè ñòðîèòåëíè è ìîíòàæíè ðàáîòè

45.3

Ñòðîèòåëíè è ìîíòàæíè ðàáîòè íà èíñòàëàöèè


45.31
Ñòðîèòåëíè è ìîíòàæíè ðàáîòè íà åëåêòðè÷åñêè èíñòàëàöèè


45.32
Èçîëàöèîííè ñòðîèòåëíè ðàáîòè


45.33
Ñòðîèòåëíè è ìîíòàæíè ðàáîòè íà òðúáîïðîâîäíè èíñòàëàöèè


45.34
Ñòðîèòåëíè è ìîíòàæíè ðàáîòè íà äðóãè èíñòàëàöèè

45.4

Äîâúðøèòåëíè ñòðîèòåëíè ðàáîòè


45.41
Ðàáîòè ïî ïîëàãàíå íà ìàçèëêè


45.42
Ìîíòàæíè ðàáîòè íà äîãðàìà, èíòåðèîðíè è äðóãè çàâúðøâàùè åëåìåíòè


45.43
Ðàáîòè ïî ïîëàãàíå íà ïîäîâè íàñòèëêè è ñòåííè îáëèöîâêè


45.44
Ðàáîòè ïî áîÿäèñâàíå è ñòúêëîïîñòàâÿíå


45.45
Äðóãè äîâúðøèòåëíè ñòðîèòåëíè ðàáîòè

45.5

Óñëóãè ïî äàâàíå ïîä íàåì íà ñòðîèòåëíè ìàøèíè è îáîðóäâàíå, ñ îïåðàòîð


45.50
Óñëóãè ïî äàâàíå ïîä íàåì íà ñòðîèòåëíè ìàøèíè è îáîðóäâàíå, ñ îïåðàòîð

*Çàáåëåæêà. Ñúãëàñíî Íàöèîíàëíàòà êëàñèôèêàöèÿ íà ïðîäóêòèòå ïî èêîíîìè÷åñêè äåéíîñòè, óòâúðäåíà îò ïðåäñåäàòåëÿ íà Íàöèîíàëíèÿ ñòàòèñòè÷åñêè èíñòèòóò íà îñíîâàíèå ÷ë. 9, ò. 5 âúâ âðúçêà ñ ÷ë. 7, ò. 6 îò Çàêîíà çà ñòàòèñòèêàòà, îáíàðîäâàíà êàòî ïðèòóðêà íà ÄÂ, áð. 1 îò 2003 ã.

Ïðèëîæåíèå ¹ 2
êúì ÷ë. 5, àë. 1, ò. 1


Êàòåãîðèÿ ¹
Óñëóãè
Êîä ïî ÍÊÏÈÄ‑2003(*)
1.
Óñëóãè ïî ïîääúðæàíå è ðåìîíò (âêë. Èíñòàëèðàíå) íà ìàøèíè è ñúîðúæåíèÿ
50.20, 50.40.4, 52.7
âñè÷êè ïîäêàòåãîðèè îò ñåêòîð D, êîèòî ñå îòíàñÿò äî ðåìîíò, ïîääúðæàíå è èíñòàëèðàíå
2.
Óñëóãè íà ñóõîïúòíèÿ òðàíñïîðò (1), âêë. Óñëóãè ñ áðîíèðàíè àâòîìîáèëè è êóðèåðñêè óñëóãè
60.21.3, 60.21.4, 60.21.5, 60.22.1, 60.23.1, 60.24.1, 60.24.22, 60.24.30, 64.12.1, 74.60.14
3.
Óñëóãè íà âúçäóøíèÿ òðàíñïîðò çà ïðåâîç íà ïúòíèöè è òîâàðè
62.10.1, 62.10.22, 62.10.23, 62.20, 62.30
4.
Ïðåâîç íà ïîùà ïî ñóøà (1) è ïî âúçäóõ 
60.24.21, 62.10.21
5.
Äàëåêîñúîáùèòåëíè óñëóãè (2)
64.20.1, 64.20.2
6.
Ôèíàíñîâè óñëóãè
à) Çàñòðàõîâàòåëíè óñëóãè
á) Áàíêîâè è èíâåñòèöèîííè óñëóãè (3)

66.01, 66.02, 66.03, 67.20
65.12, 65.2, 67.1, 67.2
7.
Êîìïþòúðíè è ñâúðçàíèòå ñ òÿõ óñëóãè
72.21.1, 72.22, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60
8.
Íàó÷íè èçñëåäâàíèÿ è åêñïåðèìåíòàëíè ðàçðàáîòêè (4)
73.10, 73.20
9.
Ñ÷åòîâîäíè è îäèòîðñêè óñëóãè
74.12.1, 74.12.2
10.
Óñëóãè ïî ïðîó÷âàíå íà ïàçàðè è èçñëåäâàíå íà îáùåñòâåíîòî ìíåíèå
74.13.1
11.
Êîíñóëòàíòñêè óñëóãè ïî óïðàâëåíèå è ñòîïàíñêà äåéíîñò (5)
74.14.1; 74.14.2, 74.15
12.
Àðõèòåêòóðíè è èíæåíåðíè óñëóãè; óñëóãè ïî ãðàäîóñòðîéñòâåíî ïëàíèðàíå è ïàðêîâà àðõèòåêòóðà, èíæåíåðíî îðèåíòèðàíè íàó÷íè è òåõíè÷åñêè êîíñóëòàíòñêè óñëóãè; òåõíè÷åñêè èçïèòâàíèÿ è àíàëèçè
74.20.2, 74.20.3, 74.20.4, 74.20.5, 74.20.6, 74.20.7, 74.30
13.
Ðåêëàìíè óñëóãè
74.40
14.
Óñëóãè ïî ïî÷èñòâàíå íà ñãðàäè è óïðàâëåíèå íà íåäâèæèìè èìîòè
74.70,
70.31, 70.32
15.
Ïîëèãðàôè÷åñêè óñëóãè è óñëóãè ïî âúçïðîèçâåæäàíå íà çàïèñàíè íîñèòåëè ñðåùó âúçíàãðàæäåíèå èëè ïî äîãîâîð
22.21, 22.22.3, 22.23, 22.24, 22.25, 22.3
16.
Óñëóãè ïî ñúáèðàíå è òðåòèðàíå íà òâúðäè è òå÷íè îòïàäúöè, âêëþ÷èòåëíî êàíàëèçàöèîííè âîäè; ñàíèòàðíè è ïî÷èñòâàùè óñëóãè
90.01, 90.02, 90.03


Çàáåëåæêè:
(*) Íàöèîíàëíà êëàñèôèêàöèÿ íà ïðîäóêòèòå ïî èêîíîìè÷åñêè äåéíîñòè, óòâúðäåíà îò ïðåäñåäàòåëÿ íà Íàöèîíàëíèÿ ñòàòèñòè÷åñêè èíñòèòóò íà îñíîâàíèå ÷ë. 9, ò. 5 âúâ âðúçêà ñ 
÷ë. 7, ò. 6 îò Çàêîíà çà ñòàòèñòèêàòà, îáíàðîäâàíà êàòî ïðèòóðêà íà ÄÂ, áð. 1 îò 2003 ã.
(1) Ñ èçêëþ÷åíèå íà æåëåçîïúòíèòå òðàíñïîðòíè óñëóãè, âêëþ÷åíè â êàòåãîðèÿ 18.
(2) Ñ èçêëþ÷åíèå íà òåçè ïî ÷ë. 4, ò. 3.
(3) Ñ èçêëþ÷åíèå íà òåçè ïî ÷ë. 4, ò. 5.
(4) Ñ èçêëþ÷åíèå íà òåçè ïî ÷ë. 4, ò. 7.
(5) Ñ èçêëþ÷åíèå íà òåçè ïî ÷ë. 4, ò. 4.
6





Ïðèëîæåíèå ¹ 3
êúì ÷ë. 5, àë. 1, ò. 2


Êàòåãîðèÿ ¹
Óñëóãè
Êîä ïî ÍÊÏÈÄ‑2003(*)
17.
Óñëóãè íà õîòåëè è ðåñòîðàíòè
55
18.
Óñëóãè íà æåëåçîïúòíèÿ òðàíñïîðò (âêëþ÷èòåëíî ìåòðîïîëèòåíà)
60.10, 60.21.1
19.
Óñëóãè íà âîäíèÿ òðàíñïîðò
61
20.
Ñïîìàãàòåëíè óñëóãè â òðàíñïîðòà; óñëóãè íà òóðèñòè÷åñêè àãåíöèè
63
21.
Þðèäè÷åñêè óñëóãè
74.11
22.
Ïîñðåäíè÷åñêè óñëóãè ïî íàáèðàíå, íàñî÷âàíå è ïðåäîñòàâÿíå íà ðàáîòíà ñèëà, áåç óñëóãèòå íà Àãåíöèÿòà ïî çàåòîñòòà
74.50
23.
Äåòåêòèâñêè è îõðàíèòåëíè óñëóãè, ñ èçêëþ÷åíèå íà óñëóãèòå ñ áðîíèðàíè àâòîìîáèëè
74.60 (ñ èçêëþ÷åíèå íà 74.60.14)
24.
Îáðàçîâàòåëíè óñëóãè
80
25.
Óñëóãè íà çäðàâåîïàçâàíåòî è ñîöèàëíèòå äåéíîñòè
85
26.
Óñëóãè â îáëàñòòà íà êóëòóðàòà, ñïîðòà è ðàçâëå÷åíèÿòà
92 (ñ èçêëþ÷åíèå íà 92.11.1, 92.11.2, 92.31.1)
27.
Äðóãè óñëóãè


Çàáåëåæêà:
(*) Íàöèîíàëíà êëàñèôèêàöèÿ íà ïðîäóêòèòå ïî èêîíîìè÷åñêè äåéíîñòè, óòâúðäåíà îò ïðåäñåäàòåëÿ íà Íàöèîíàëíèÿ ñòàòèñòè÷åñêè èíñòèòóò íà îñíîâàíèå ÷ë. 9, ò. 5 âúâ âðúçêà ñ 
÷ë. 7, ò. 6 îò Çàêîíà çà ñòàòèñòèêàòà, îáíàðîäâàíà êàòî ïðèòóðêà íà ÄÂ, áð. 1 îò 2003 ã.





Ì Î  Ò  È  Â  È

êúì ïðîåêòà íà Çàêîíà çà îáùåñòâåíèòå ïîðú÷êè

Ïðèåìàíåòî íà íîâ Çàêîí çà îáùåñòâåíèòå ïîðú÷êè å íåîáõîäèìî â èçïúëíåíèå íà:
-	ïîåòîòî îò Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ çàäúëæåíèå â ïðåãîâîðèòå çà ïðèñúåäèíÿâàíå êúì Åâðîïåéñêèÿ ñúþç ïî ãëàâà 1 "Ñâîáîäíî äâèæåíèå íà ñòîêè" çà ñúçäàâàíå íà îðãàí ïî îáùåñòâåíèòå ïîðú÷êè. Òîçè îðãàí ñëåäâà äà îñèãóðè ïðîâåæäàíåòî íà íàöèîíàëíàòà ïîëèòèêà â îáëàñòòà íà îáùåñòâåíèòå ïîðú÷êè è åôåêòèâíîòî ïðèëàãàíå íà ïðàâèëàòà çà âúçëàãàíå íà îáùåñòâåíè ïîðú÷êè;
-	àíãàæèìåíòèòå ïî Ïúòíàòà êàðòà çà Áúëãàðèÿ çà ñúçäàâàíåòî íà îðãàí ïî îáùåñòâåíèòå ïîðú÷êè è ïðèåìàíåòî íà íîâ çàêîí â ñúîòâåòñòâèå ñ åâðîïåéñêîòî çàêîíîäàòåëñòâî;
-	ïðåïîðúêàòà íà Åâðîïåéñêàòà êîìèñèÿ êúì âñè÷êè ñòðàíè êàíäèäàòêè äà ïðèâåäàò íàöèîíàëíîòî ñè çàêîíîäàòåëñòâî â ïúëíî ñúîòâåòñòâèå ñ åâðîïåéñêîòî â îáëàñòòà íà îáùåñòâåíèòå ïîðú÷êè. Íàëè÷èåòî íà õàðìîíèçèðàíî çàêîíîäàòåëñòâî, êàêòî è ïðèëàãàíåòî ìó ñà îñíîâíè êðèòåðèè çà îöåíêà îò ñòðàíà íà Åâðîïåéñêàòà êîìèñèÿ çà ãîòîâíîñòòà íà Áúëãàðèÿ çà óñâîÿâàíå íà ôîíäîâå è ñðåäñòâà íà Åâðîïåéñêèÿ ñúþç îò äàòàòà íà ïðèñúåäèíÿâàíå.
Çàêîíîïðîåêòúò å èçãîòâåí îò ìåæäóâåäîìñòâåíà ðàáîòíà ãðóïà, ñúçäàäåíà ñúñ Çàïîâåä ¹ Ð-7 íà ìèíèñòúð-ïðåäñåäàòåëÿ íà Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ îò 29 ÿíóàðè 2003 ã. Çàêîíîïðîåêòúò îò÷èòà ñòàíîâèùàòà è ïðåäëîæåíèÿòà íà ìèíèñòåðñòâàòà è âåäîìñòâàòà, ïðåäñòàâåíè â ðàáîòíàòà ãðóïà, è å ðàçðàáîòåí íà îñíîâàòà íà ïðåäëîæåíàòà êîíöåïöèÿ, îáñúäåíà îò Ìèíèñòåðñêèÿ ñúâåò íà îïåðàòèâíî çàñåäàíèå íà 5 þíè 2003 ã.
Ïðåäñòàâåíèÿò çàêîíîïðîåêò å ðàçðàáîòåí ïðè ïúëíî îò÷èòàíå íà ïðàâèëàòà íà ñëåäíèòå äèðåêòèâè íà Åâðîïåéñêèÿ ñúþç:
1. Äèðåêòèâà íà ÅÑ 92/50/ÅÈÎ çà îáùåñòâåíè ïîðú÷êè çà óñëóãè;
2. Äèðåêòèâà íà ÅÑ 93/36/ÅÈÎ çà îáùåñòâåíè ïîðú÷êè çà äîñòàâêè;
3. Äèðåêòèâà íà ÅÑ 93/37/ÅÈÎ çà îáùåñòâåíè ïîðú÷êè çà ñòðîèòåëñòâî;
4. Äèðåêòèâà íà ÅÑ 93/38/ÅÈÎ çà îáùåñòâåíè ïîðú÷êè, âúçëàãàíè îò âúçëîæèòåëè, èçâúðøâàùè äåéíîñòè â ñåêòîðèòå âîäîñíàáäÿâàíå, åíåðãåòèêà, òðàíñïîðò è äàëåêîñúîáùåíèÿ.
Ïðåäñòàâåíèÿò çàêîíîïðîåêò ïðåäâèæäà ñëåäíîòî:
1.	Îáåêòè íà îáùåñòâåíèòå ïîðú÷êè:
Êàòî îáåêòè íà îáùåñòâåíèòå ïîðú÷êè ñà îïðåäåëåíè äîñòàâêèòå, óñëóãèòå è ñòðîèòåëñòâîòî. 
Доставките включват покупката, лизинга, както и наема със или без право на закупуване на стоки, както и дейности, необходими за привеждането на стоката в експлоатация.
Услугите са изрично посочени по категории в чл. 5 от законопроекта и приложения № 2 и 3 към него. 
Строителството, освен резултата от строителната и градоустройствената дейност, включва и инженеринга и строителните и монтажните работи по приложение № 1.
2.	Ñóáåêòè íà îáùåñòâåíèòå ïîðú÷êè:
Освен държавните органи, кметовете и публичноправните организации възложители на обществените поръчки са и публичните предприятия и търговците със специални и изключителни права в секторите водоснабдяване, енергетика, транспорт или далекосъобщения, които възлагат обществени поръчки за доставки, услуги или строителство при осъществяване на дейности по:
·	ïðåäîñòàâÿíå èëè åêñïëîàòàöèÿ íà ôèêñèðàíè ìðåæè çà ïðåäîñòàâÿíå íà îáùåñòâåíà óñëóãà, ñâúðçàíà ñ ïðîèçâîäñòâî, ïðåíîñ èëè ðàçïðåäåëåíèå íà ïèòåéíà âîäà, åëåêòðè÷åñòâî, ãàç èëè òîïëîåíåðãèÿ;
·	òúðñåíå, ïðîó÷âàíå è äîáèâ íà íåôò, ãàç, âúãëèùà è äðóãè òâúðäè ãîðèâà;
·	åêñïëîàòàöèÿ íà ëåòèùà, ïðèñòàíèùà èëè äðóãà òåðìèíàëíà áàçà íà ïðåâîçâà÷è;
·	åêñïëîàòàöèÿ íà ìðåæè çà îáùåñòâåíè óñëóãè â æåëåçîïúòíèÿ òðàíñïîðò, àâòîìàòèçèðàíèòå òðàíñïîðòíè ñèñòåìè, òðàìâàè, òðîëåéáóñè, àâòîáóñè è äð.;
·	ïðåäîñòàâÿíå èëè åêñïëîàòàöèÿ íà îáùåñòâåíè äàëåêîñúîáùèòåëíè ìðåæè èëè ïðåäîñòàâÿíåòî íà îáùåñòâåíè äàëåêîñúîáùèòåëíè óñëóãè.
Çàïàçåíà å âúçìîæíîñòòà ìèíèñòúð èëè äðóã îðãàí íà èçïúëíèòåëíàòà âëàñò äà ïðîâåæäà öåíòðàëèçèðàíà ïðîöåäóðà çà âúçëàãàíå íà îáùåñòâåíà ïîðú÷êà ïî ðåøåíèå íà Ìèíèñòåðñêèÿ ñúâåò.
В допълнение са конкретизирани изискванията, които определят участник в процедурата като кандидат или изпълнител. 
3.	Ïðèëîæíî ïîëå íà çàêîíà, ïðàãîâå è îïðåäåëÿíå íà ñòîéíîñòòà íà îáùåñòâåíàòà ïîðú÷êà:
От приложното поле на закона в съответствие със сега възприетата практика са изключени обществени поръчки, които са свързани с отбраната и сигурността, отнасят се до търговия с оръжие и др.
Въведени са нови, три пъти по-високи прагове, за видовете обществени поръчки, без да се достигат нивата на праговете по директивите на Европейския съюз:

Âèä îáùåñòâåíà ïîðú÷êà
Íîâ ïðàã
Ñúùåñòâóâàù ïðàã
Ïðàã â ÅÑ
Çà óñëóãè 
    90 000 ëâ.
    30 000 ëâ.
    130 000 åâðî
Çà äîñòàâêè
  150 000 ëâ.
    50 000 ëâ.
    200 000 åâðî
Çà ñòðîèòåëñòâî
1 800 000 ëâ.
   600 000 ëâ.
 5 000 000 åâðî

Âúâåäåíè ñà äåòàéëíè ïðàâèëà â ñúîòâåòñòâèå ñ äèðåêòèâèòå íà Åâðîïåéñêèÿ ñúþç çà îïðåäåëÿíå íà ñòîéíîñòòà íà äîãîâîð çà îáÿâÿâàíå íà îáùåñòâåíà ïîðú÷êà.
4.	Âèäîâå ïðîöåäóðè è íà÷èí íà îïðåäåëÿíå íà ñòîéíîñòòà íà îáùåñòâåíà ïîðú÷êà:
В допълнение на съществуващите видове процедури за възлагане на обществени поръчки - открита процедура, ограничена процедура и процедура на договаряне, се предвижда възможността за провеждане на процедура по договаряне без публикуване на обявление за обществена поръчка и за провеждане на конкурс за проект, самостоятелно или като част от процедура за възлагане на обществена поръчка за услуги.
5.	Ñúçäàâàíå íà Àãåíöèÿ ïî îáùåñòâåíè ïîðú÷êè è Ðåãèñòúð íà îáùåñòâåíèòå ïîðú÷êè:
Със закона се създава Агенция по обществени поръчки. Предвидените основни функции включват:
1.	 èçäàâàíå íà ìåòîäè÷åñêè óêàçàíèÿ ïî ïðèëàãàíåòî íà çàêîíà; 
2.	 èçäàâàíå íà çàäúëæèòåëíè óêàçàíèÿ íà âúçëîæèòåëèòå ïðè óñòàíîâÿâàíå íà íàðóøåíèÿ â õîäà íà ïðîâåæäàíå íà ïðîöåäóðèòå ïî âúçëàãàíå íà îáùåñòâåíèòå ïîðú÷êè; 
3.	 ñåçèðàíå íà êîìïåòåíòíèòå îðãàíè çà óïðàæíÿâàíå íà êîíòðîë ïî ñïàçâàíåòî íà çàêîíà;
4.	 âîäåíå íà Ðåãèñòúðà íà îáùåñòâåíèòå ïîðú÷êè;
5.	 ðàçðàáîòâàíå íà îáðàçöè íà îáÿâëåíèÿòà è íà èíôîðìàöèÿòà çà âúçëîæåíèòå îáùåñòâåíè ïîðú÷êè è ïðîâåäåíèòå êîíêóðñè çà ïðîåêòè; 
6.	 ðàçðàáîòâàíå íà Êëàñèôèêàòîð íà îáùåñòâåíèòå ïîðú÷êè;
7.	 ó÷àñòèå â ìåæäóíàðîäíîòî ñúòðóäíè÷åñòâî íà Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ ñ îðãàíèçàöèè â îáëàñòòà íà îáùåñòâåíèòå ïîðú÷êè îò äðóãè ñòðàíè;
8.	 ïîääúðæàíå íà ñïèñúöè íà âúçëîæèòåëèòå;
9.	 èçãîòâÿíå íà ãîäèøåí äîêëàä çà äåéíîñòòà íà àãåíöèÿòà è äð.
6. Îáùè ïðàâèëà çà âúçëàãàíå íà îáùåñòâåíè ïîðú÷êè çà äîñòàâêè, óñëóãè è ñòðîèòåëñòâî:
Законът въвежда изискване възложителите всяка година до 
1 март да обявяват планираните обществени поръчки за следващите 
12 месеца. Спазването на това задължение поражда възможността за ползване на по-кратки срокове при последващото обявяване на обществените поръчки.
За улесняване на възложителите и кандидатите е предвидено предварителните обявления, както и обявленията за възлагане на обществена поръчка и за провеждане на конкурс за проект да се изготвят по образци, утвърдени от министъра на икономиката. Образците ще следват образците на документи в ЕС, което ще съставлява значително практическо улеснение и ще позволява контрола от страна на агенцията по процедурите за възлагане на обществени поръчки.
В общите правила са включени разпоредби относно: обявленията; изискванията към документацията за участие в процедура; изискванията към техническите спецификации, посочвани от възложителите; комисията за оценяване на офертите; възможните критерии за оценка на офертите; условията за прекратяване на процедура за обществена поръчка и изискванията към договора за обществена поръчка.
7. Îáùè ïðàâèëà çà ó÷àñòèå â ïðîöåäóðà çà âúçëàãàíå íà îáùåñòâåíà ïîðú÷êà:
Законът по нов начин регламентира изискванията към кандидатите в процедурите за обществени поръчки. Като абсолютни основания за недопускане до участие на кандидат са посочени:
1. íàëè÷èåòî íà ñúäåáíà ïðèñúäà â ïåðèîä 5 ãîäèíè ïðåäè íà÷àëîòî íà ïðîöåäóðàòà çà ïðåñòúïëåíèå ïðîòèâ ôèíàíñîâàòà, äàíú÷íàòà èëè îñèãóðèòåëíàòà ñèñòåìà èëè çà ïðåñòúïëåíèå ïî ñëóæáà èëè ïîäêóï;
2. îáÿâåíà íåñúñòîÿòåëíîñò èëè ïðîèçâîäñòâî ïî ëèêâèäàöèÿ.
Ïðè äðóãè óñëîâèÿ – ïðîèçâîäñòâî çà îáÿâÿâàíå â íåñúñòîÿòåëíîñò, íàëè÷èå íà ïàðè÷íè çàäúëæåíèÿ êúì äúðæàâàòà èëè îáùèíà è äð., âúçëîæèòåëÿò èìà ïðàâî íà ïðåöåíêà äàëè äà ïðèåìå èëè äà íå äîïóñíå äî ó÷àñòèå êàíäèäàòà, êàòî ïîñî÷è òîâà â îáÿâëåíèåòî çà îáùåñòâåíà ïîðú÷êà. Âúâåäåíè ñà èçðè÷íè ïðàâèëà îòíîñíî äîêóìåíòèòå, êîèòî ñëåäâà äà ñå ïðåäñòàâÿò, êàêòî îòíîñíî êàíäèäàòà - áúëãàðñêî èëè ÷óæäåñòðàííî ëèöå, òàêà è îò ñòðàíà íà ïîäèçïúëíèòåëèòå. 
Регламентирани са изискванията и необходимите документи за доказване на финансовото и икономическото състояние на кандидата, както и на техническите възможности и квалификация. 
Изрично е посочено минимално необходимото съдържание на офертата на кандидата и изискванията за представяне на офертата.
Запазени са размерите на гаранцията за участие на кандидата в процедура за възлагане на договор и на гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка от изпълнителя. 
Като цяло общите срокове за изпращане на обявление за обществена поръчка от страна на възложителя са увеличени в сравнение с действащия закон с цел уеднаквяване със сроковете, заложени в европейското законодателство. Същевременно се дава възможност на всеки възложител, който до 1 март е включил обществената поръчка в предварително обявление, да ползва по-кратки срокове. Допълнително, в случаите на ограничена процедура и процедура на договаряне, са въведени по-кратки срокове, които възложителят може да прилага, ако не е могъл да спази общия срок по причини, които не е знаел или не е бил в състояние да узнае.
За облекчаване на възложителите законът изрично определя случаите, в които възложителят може да възложи обществена поръчка чрез процедура на договаряне с публикуване на обявление, както и случаите, в които възложителят може да пристъпи към процедура на договаряне без публикуване на обявление с избрани от него кандидати.
За обществените поръчки на стойности под посочените в закона прагове ще се разработи наредба, която може да предвижда по-кратки срокове.
Законът запазва преференциите за инвалиди и малки и средни предприятия. Преференцията за малки и средни предприятия е формулирана като ценова преференция в размер 15 на сто от стойността на офертата, която се намалява по график до пълното й премахване от 1 януари 2007 г. Тази преференция няма да се прилага, когато има влязъл в сила международен договор, който предвижда национално третиране на доставчици от други страни - страните от ЕС и страните от ЦЕФТА.
Подробно са регламентирани етапите на отделните процедури за възлагане на обществени поръчки и на конкурса за проект.
8. Ñïåöèàëíè ïðàâèëà çà âúçëàãàíå íà îáùåñòâåíè ïîðú÷êè â ñåêòîðèòå âîäîñíàáäÿâàíå, åíåðãåòèêà, òðàíñïîðò è äàëåêîñúîáùåíèÿ:
За възложителите от секторите водоснабдяване, енергетика, транспорт и далекосъобщения за първи път се въвеждат специални правила в съответствие с директивата на ЕС. На възложителите се дава възможност да прилагат всички общи процедури за възлагане на обществени поръчки и да провеждат конкурс за проект във връзка с определените в закона дейности. Изрично се посочват случаите, в които възложителят може да пристъпи към процедура на договаряне без публикуване на обявление. Специфичните правила дават възможност обявяването на процедура за възлагане на обществена поръчка да се извърши освен с обявлението и с предварително обявление, което служи като покана, и чрез обявление за квалификационна система. Квалификационна система може да бъде създадена и използвана от всеки възложител и води до създаването на списък на квалифицирани изпълнители на строителни работи, доставки или услуги, които отговарят на изискванията на възложителя.
Специални правила регламентират и процедурите за сключване на рамково споразумение, което има за цел да се договорят условията, в частност по отношение на цените, предвидените количества и др. параметри по договори за обществени поръчки, които страните възнамеряват да сключат в определен период.
9. Îáæàëâàíå, êîíòðîë è àäìèíèñòðàòèâíîíàêàçàòåëíè ðàçïîðåäáè:
Çàïàçåíè ñà ðàçïîðåäáèòå íà äåéñòâàùèÿ çàêîí îòíîñíî âúçìîæíîñòòà çà îáæàëâàíåòî íà ðåøåíèÿòà íà âúçëîæèòåëÿ ïî ðåäà íà Çàêîíà çà àäìèíèñòðàòèâíîòî ïðîèçâîäñòâî è íà Çàêîíà çà Âúðõîâíèÿ àäìèíèñòðàòèâåí ñúä. Â ñúîòâåòñòâèå ñúñ Çàêîíà çà àäìèíèñòðàòèâíîòî ïðîèçâîäñòâî âúçëîæèòåëèòå èìàò âúçìîæíîñò äà äîïóñíàò ïðåäâàðèòåëíî èçïúëíåíèå íà ðåøåíèåòî çà îïðåäåëÿíå íà èçïúëíèòåë. Ïðåäâàðèòåëíîòî èçïúëíåíèå ìîæå äà áúäå ñïðÿíî îò ñúäà ïî íåãîâà ïðåöåíêà. 
Êîíòðîëúò ïî ñïàçâàíåòî íà ðàçïîðåäáèòå íà çàêîíà ñå îñúùåñòâÿâà îò Ñìåòíàòà ïàëàòà è îò Àãåíöèÿòà çà äúðæàâåí âúòðåøåí ôèíàíñîâ êîíòðîë, ñ ïðàâî äà íàëàãàò ñúîòâåòíèòå ñàíêöèè è ãëîáè ïî àäìèíèñòðàòèâíîíàêàçàòåëíèòå ðàçïîðåäáè íà çàêîíà. 
10. Èçìåíåíèå íà äðóãè íîðìàòèâíè àêòîâå è âëèçàíå â ñèëà:
Необходимо е съществено изменение на разпоредбите на Закона за концесиите, в който се урежда строителната концесия. Предвид на изискването на Закона за нормативните актове не е целесъобразно въвеждането на съществените изменения в Преходните и заключителните разпоредби на друг закон. Аналогични изменения следва да бъдат приети и в Закона за общинската собственост. Ето защо приемането на съответните изменения трябва да стане чрез самостоятелни закони, които следва да бъдат обсъдени и приети до влизането в сила на правилата на новия Закон за обществените поръчки от 1 януари 2004 г.
За да се избегнат практически затруднения за възложителите и кандидатите за изпълнители в обществени поръчки, предлагаме влизането в сила на новите правила за възлагане на обществени поръчки да бъде отложено до 1 януари 2004 г., а два месеца след приемането на закона да влязат в сила разпоредбите относно създаването на Агенция по обществени поръчки и на Регистъра на обществените поръчки. Това ще позволи структурирането на органа и разработването на всички необходими подзаконови нормативни актове по прилагането на закона, така че да се осигури възможност за ефективно прилагане на новите изисквания и правила от началото на 2004 г.







 ÌÈÍÈÑÒÚÐ-ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅË:                        (Ñèìåîí Ñàêñêîáóðããîòñêè)

