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А. Обект, предмет и прогнозна стойност на поръчката 
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І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ1 

Публичното състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Периодична 

доставка на хигиенни материали за нуждите на Народното събрание – запазена поръчка на 

основание чл. 12, ал. 1, т. 1 ЗОП“ се осъществява въз основа на решение № № ОП-055-01-126 

от 11.06.2020 г. на главния секретар на Народното събрание (Приложение № 1 към 

документацията). 

С горецитираното решение главният секретар на Народното събрание е одобрил 

текста на обявлението за обществената поръчка (Приложение № 2 към документацията) и 

настоящата документация. 

От датата на публикуване на обявлението в Регистъра на обществените поръчки към 

Агенцията по обществени поръчки Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен 

и пряк достъп до настоящата документация за участие на адрес: www.parliament.bg, „Профил 

на купувача“. 

www.parliament.bg/bg/publicprocurement/ID/..... 

Всички правоотношения, свързани с организирането и провеждането на публичното 

състезание, се регламентират от Закона за обществените поръчки (ЗОП), Правилника за 

прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) и настоящата документация. 

Разглеждането, оценката и класирането на офертите за участие в настоящата процедура се 

извършва от комисия, която се назначава от възложителя след изтичане на срока за 

получаване на офертите. 

 

А. Обект, предмет и прогнозна стойност на поръчката. 

1. Обектът на обществената поръчка е доставка на стоки, осъществявана чрез покупка, 

съгласно чл. 3, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП). 

2. Предметът на обществената поръчка е „Периодична доставка на хигиенни 

материали за нуждите на Народното събрание – запазена поръчка на основание чл. 12, ал. 1, 

т. 1 ЗОП“. 

                                                 
1   На основание § 12 от Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение 

на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците (в сила от 14.05.2020 г. - ДВ, бр. 44 

от 2020 г.) Възложителите, за които не е възникнало задължението за прилагане на платформата по чл. 39а, ал. 

1 от Закона за обществените поръчки до влизането в сила на този закон, прилагат за обществени поръчки, 

открити до един месец след отмяната на извънредното положение, реда за възлагане, действащ до 1 ноември 

2019 г., с изключение на разпоредбите на чл. 6, ал. 1, чл. 14, ал. 1, т. 5 и 7, чл. 20, ал. 1, чл. 21, ал. 2, чл. 54, ал. 1, 

т. 5, буква "а", чл. 100, ал. 3 и 12, чл. 107, т. 5 и 6, чл. 112, ал. 9 и 10, чл. 112а и чл. 149, ал. 1, т. 13 от Закона за 

обществените поръчки, които се прилагат в редакцията от 1 януари 2020 г. Всички цитирани в настоящата 

документация, както и във всички нейни приложения, разпоредби на ЗОП и ППЗОП, са съгласно редакцията 

им, действаща до 1 ноември  2019 г., с изключение на разпоредбите на чл. 6, ал. 1, чл. 14, ал. 1, т. 5 и 7, чл. 20, 

ал. 1, чл. 21, ал. 2, чл. 54, ал. 1, т. 5, буква "а", чл. 100, ал. 3 и 12, чл. 107, т. 5 и 6, чл. 112, ал. 9 и 10, чл. 112а и  

чл. 149, ал. 1, т. 13, които се прилагат в редакцията от 1 януари 2020 г. 
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  На основание 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП и чл. 80, ал. 1 ППЗОП поръчката е запазена за 

участие на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания или за 

стопански субекти, чиято основна цел е социалното и професионалното интегриране на 

хора с увреждания или на хора в неравностойно положение. В предмета на поръчката са 

включени артикули, които спадат към определения от Министерски съвет по предложение 

на министъра на труда и социалната политика с решение списък на стоките и услугите 

съобразно Общия терминологичен речник, които са предназначени за възлагане на 

специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания или за стопански 

субекти, чиято основна цел е социалното и професионалното интегриране на хора с 

увреждания или на хора в неравностойно положение. При възлагане на запазените 

обществени поръчки могат да участват лица, при условие че най-малко 30 на сто от 

списъчния им състав е от хора с увреждания или такива в неравностойно положение. В 

случаите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП лицата трябва да са регистрирани като специализирани 

предприятия или кооперации на хора с увреждания най-малко три години преди датата на 

откриване на конкретната процедура за възлагане на обществена поръчка. 

 Специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания могат да участват 

в запазената обществена поръчка, при условие че могат да изпълнят най-малко 80 на сто от 

нейния предмет със собствени машини, съоръжения и човешки ресурс. При определянето на 

този ресурс в обема на собствения ресурс се включват необходимите разходи за суровини и 

материали, енергия, горива, водоснабдяване, лицензи и други подобни, независимо че 

доставчиците им не са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. 

За изпълнение на условието те могат да ползват подизпълнители или да се позовават на 

капацитета на трети лица, ако подизпълнителите или третите лица са специализирани 

предприятия или кооперации на хора с увреждания.  

 

ВАЖНО! Не е налице изпълнение на дейности със собствено производство или 

ресурс, когато специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания 

предоставят на възложителя без съществена допълнителна преработка стоки, 

доставени от други лица. 

 

Обществената поръчка не съдържа обособени позиции.  

Настоящата обществената поръчка се явява обективно делима част от 

обществена поръчка за доставка на хигиенни материали, която част попада в списъка 

по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП. В тази връзка и на основание чл. 80, ал. 1 ППЗОП 
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Възложителят отделя тази делима част в една поръчка, която запазва за участие на 

специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания.  

Възложителят ще проведе и друго публично състезание за възлагане на 

останалата част от обществената поръчка, която ще раздели в две обособени позиции, 

чиито предмет не попада в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП. 

 Предвид изложеното и с оглед основната цел на закона за постигане на 

ефективност при разходване на бюджетни средства, допълнителното разделяне и на 

настоящата поръчка в обособени позиции не е целесъобразно. Неразделянето на 

обособени позиции не води до нарушаване на принципите на равнопоставеност, 

недопускане на дискриминация, свободна конкуренция, пропорционалност, 

публичност и прозрачност, както и до необосновано предимство или необосновано 

ограничаване участието в процедурата на икономическите оператори. 

 

3. Максималната обща стойност на обществената поръчка е 106 000.00 (сто и шест 

хиляди) лева без ДДС. 

 

Б. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 2 

 

1. Технически спецификации 

Предмет на поръчката е доставка на осемдесет и три артикула, които са с кодове по 

CVP 19640000-4 Големи и малки пликове за смет от полиетилен; 33711900-6 Сапун; 

39224330-3 Кофи; 39525100-9 Парцали за бърсане на прах; 39831000-6 Перилни и 

почистващи материали; 39831200-8 Детергенти; 39831220-4 Обезмасляващи вещества; 

39831240-0 Почистващи вещества; 39831300-9 Почистващи препарати за подове, описани в 

следния списък- спецификация: 

№ 

по 

ред 

Наименование / Характеристики  Мярка 
Количество 

за 2 год. 

1 2 3 4 

1 
Плик /чанта найлонова размер 24/40 см., 15 микрона, 100 

бр. в опаковка, цвят черен 
опаковка 

340 

                                                 
2 Към всяка употреба в текста на техническата спецификация на стандарт, спецификация, техническа оценка 

или техническо одобрение, както и на конкретен модел, източник, специфичен процес, търговска марка, патент, 

тип, конкретен произход или производство по смисъла на чл. 48, ал. 2 и чл. 49, ал. 2 от ЗОП, ако изрично не е 

указано друго, следва автоматично да се счита за добавено „или еквивалент“. 

javascript:%20NavigateDocument('%D0%97%D0%9E%D0%9F_2016#%D1%87%D0%BB12_%D0%B0%D0%BB1_%D1%821');
javascript:%20NavigateDocument('%D0%97%D0%9E%D0%9F_2016');


8 

 

2 Чувал найлонов - размер 50/60 см. (ролка), черен чувал 25356 

3 Чувал найлонов - размер 60/70 см. (ролка), черен чувал 36000 

4 Чувал ПВЦ 60/90 см.,100 микрона, черен бр. 52768 

5 Чувал ПВЦ 60/90 см.,100 микрона, син бр. 200 

6 Чувал ПВЦ 60/90 см.,100 микрона, жълт бр. 200 

7 Чувал ПВЦ 60/90 см.,100 микрона, зелен бр. 200 

8 Чувал найлонов - размер 80/100 см. (ролка) черен чувал 7800 

9 Плик - 2 кг. (3 литра), 100 бр. в опаковка опаковка 430 

10 Плик - 1 кг. (2 литра), 100 бр. в опаковка опаковка 2030 

11 

Плик /чанта найлонова размер 34 или 35 см./60 см., 100 бр. 

в опаковка, цвят черен 
опаковка 

200 

12 
Плик /чанта найлонова размер 27см./50 см., 100 бр. в 

опаковка, цвят черен 
опаковка 

1800 

13 
Плик /чанта найлонова размер 38/68 см., 50 бр. в опаковка, 

цвят черен 
опаковка 

40 

14 Сапун за пране, 115 гр. брой 2304 

15 
Сапун течен, кремообразен с овлажняващи съставки, с 

глицерин 
литър 3490 

16 
Сапун течен, пянообразуващ 0,500 л. за дозатори 

Хаглайтнер 
брой 200 

17 Сапун тоалетен, с глицерин 75 гр. брой 5913 

18 Сапун хотелски в целофанова опаковка, без лого, 15 гр. брой 14000 

19 Шампоан хотелска разфасовка, без лого, опаковка 30 мл. брой 120 

20 Кофа с капак - твърда пластмаса, 3 литра  бр. 80 

21 Кофа с капак - твърда пластмаса, 15 литра  бр. 80 

22 Кофа с капак - твърда пластмаса, 20 литра   бр.  30 

23 Кофа с изстисквачка - твърда пластмаса, правоъгълна  бр. 164 

24 
Кофа с изстисквачка - твърда пластмаса, правоъгълна с 

колелца, 16 л. 
бр. 

60 

25 Кърпа микрофибър размер 60 см./40 см. бр. 296 

26 Кърпа почистваща, универсална, 38х38 см. бр. 100 

27 Бархет на метър, ширина 90 см., непоръбен, 100 % памук м.л. 
1956 

28 
Тензух на метър, ширина 90 см., непоръбен, избелен, 100 

% памук 
м.л. 

2396 

29 

Препарат течен за измиване на съдове и прибори, с 

хидробалсам, 0,5 л. 
брой 7800 

30 
Препарат-гел в кутия за измиване на съдове и прибори, 

опаковка от 0,400 кг. 
брой 1800 

31 Прах за пране за цветно пране, 600 гр. опак. 5940 

32 

Прах за пране с омекотител за цветно пране за 

професионални перални машини 
кг. 200 

33 
Прах за пране с омекотител за бяло пране за 

професионални перални машини 
кг. 800 

34 
Препарат течен за цветно пране за професионални перални 

машини с омекотител 
литър 500 
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35 

Препарат течен за бяло пране за професионални перални 

машини с омекотител 
литър 1000 

36 
Препарат за машинно пране на мокети и килими, 

концентрат 
литър 320 

37 
Препарат за ръчно почистване на текстилни подови 

настилки - мокети и килими, опаковка 500 мл. 
брой 150 

38 

Антипенител за машинно пране на мокети и килими, 

концентрат 
литър 80 

39 Прах  за съдомиялна машина, универсален, гранулиран  кг. 20 

40 Сол за съдомиялна машина, универсална  кг. 40 

41 Блясък за съдомиялна машина, универсален, течен литър 20 

42 Прах  за съдомиялна машина, универсален, течен  литър 80 

43 
Антистатик ароматизатор, омекотител за всички видове 

текстил, концентрат 
литър 800 

44 

Шампоан за пране, подходящ за използване с перящи 

устройства на машина "Рейнбоу" - опаковка от 0.450-0.500 

л; марка/модел (ако има 

такива)…………произход/производител:…………… 

брой 4 

45 
Освежител и дезинфектант за чистене, подходящ за 

ползване с устройства на машина "Рейнбоу" - опаковка от 

0.450-0.500 л 

брой 4 

46 

* Миещ препарат за професионална съдомиялна машина, 

екологичен, да не съдържащ хлор и фосфати, течен, за 

дозиране със специално дозиращо устройство 

кг. 900 

47 

* Плакнещ препарат с полиране за професионална 

съдомиялна машина, течен, за дозиране със специално 

дозиращо устройство 

кг. 560 

48* 
Препарат за почистване и дезинфекция на санитарен фаянс 

и теракот, гелообразен, опаковка от 0,500 л. 
брой 120 

49* 
Препарат за почистване и дезинфекция на санитарен фаянс 

и теракот, течен с помпа, опаковка от 0,750 л. 
брой 260 

50 

Препарат за почистване на петна по текстил- универсален, 

течен 
литър 600 

51* Белина ароматизирана,  5 % активен хлор литър 4040 

52* 
Белина за избелване и санитарно почистване (обикновена), 

с активен хлор до 3 гр. на литър 
литър 10000 

53* Основа натриева в бутилки, опаковка 1 л. брой 300 

54* 

Препарат с бактерицидно и фунгицидно (С.albicans, 

A.niger) действие, с области на приложение: почистване и 

дезинфекция на повърхности (подове, санитарен фаянс) в 

здравни и лечебни заведения, в обекти с обществено 

предназначение и в обекти за производство и търговия с 

храни, с активно вещество натриев хипохлорид 

литър 800 

55* 
Препарат за дезинфекция на вода в басейни – бързо 

разтворим хлор, гранулиран 
кг. 1000 
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56* 

Препарат за дезинфекция на вода в джакузи– малки 

таблетки, Натриев Дихлоризоцианурат дихидрат - мин. 99 

%, Активен хлор - мин.56 % 

килограм 20 

57* 
Препарат за дезинфекция на вода в басейни – бавно 

разтворим хлор, 200 гр./таблетка 
бр./табл. 600 

58* 

Препарат спрей против пълзящи насекоми – инсектицид за 

борба с пълзящи насекоми; активни вещества – Пиретрин 

ІІ, Перметрин, Пиперонил, Бутоксил; опаковка 300 мл. 

бр 100 

59 

Препарат за унищожаване на плевели в паркови 

пространства, концентрат 
литър 40 

60* 

Алкохолен препарат за дезинфекция на ръце и кожа с 

бактерицидно, включително туберкулоцидно, 

вирусоцидно (HBV/ HIV/HCV, адено, рота вируси) и 

фунгицидно действие, гел, в дозиращи опаковки, 

разфасовка 500 мл.  

брой 620 

61* 

Дезинфектант с широко приложение на йодна основа, 

имащ бактерицидно, фунгицидно, спороцидно, 

вирусоцидно действие, туба 5 л. 

литър 100 

62* 

Биоцид на хлорна основа за почистване и дезинфекция на 

повърхности (фаянс, теракота, метални плотове, сан.възли) 

с широк спектър на действие, бактерицидно, фунгицидно и 

вирусоцидно действие, кофа 5 кг.  

кг. 150 

63* 

Дезинфектант на алкохолна основа без последващо 

измиване, антисептик с удължено действие, съдържащ 

специални щадящи кожата емолиенти, с бактериацидно, 

фунгицидно, вирусоцидно действие, туба 5 л. 

литър 150 

64* Препарат  антимухъл - да е без неприятна миризма на хлор литър 60 

65* 

Биоциден препарат на алкохолна основа за бърза 

дезинфекция на повърхности, спрей помпа, опаковка 0,750 

л. 

брой 170 

66 
Препарат за обезмасляване с помпа, тензиоактивни 

нейонови и катионови фосфати, опаковка 750 мл. 
бр./оп. 1600 

67 

Препарат за почистване на силно замърсени повърхности и 

мазнини и отстраняване на силни нагари при пържене и 

печене и за конвектомати, концентрат 

литър 240 

68 

Висококонцентриран алкален почистващ препарат за 

конвектомати с автоматични почистващи системи, течен в 

туба 

литър 100 

69 

Висококонцентриран почистващ препарат за грилове и 

скари,  за отстраняване на мазнини по силно замърсени 

повърхности от неръждаема стомана, течен в туба 

литър 120 

70* 
Препарат почистващ (за санитарен фаянс) прахообразен, с 

абразивно действие, опаковка 0.5 кг 
брой 1600 

71 

Препарат за почистване и полиране на мебели, спрей, 

опаковка 300 мл. 
брой 160 
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72 
Препарат за прозорци (стъклени повърхности) с 

антистатичен ефект, с помпа, опаковка   от   500 мл. 
брой 1440 

73* Препарат за фаянс – кремообразен, опаковка от 750 мл. брой 840 

74 

Препарат течен за твърди подови настилки (универсален 

почистващ) за ръчно почистване, опаковка от 1.5 л. 
брой 860 

75* 
Препарат за почистване на тоалетна чиния, избелващи и 

хлорирани съставки, опаковка от 750 мл. 
брой 1090 

76 Препарат за почистване на офис техника, спрей 300 мл. брой 20 

77 

Препарат за почистване на калциеви натрупвания, 

органични отлагания и минерални седиментации, 

формиращи се по повърхността на басейн – дъно и стени, 

рН=0 

литър 40 

78 Препарат за отпушване на канали, течен литър 120 

79 Спирт за горене литър 1334 

80 

Препарат за машинно почистване на твърди повърхности – 

мозайки, мрамор и др.подобни, силно действащ алкален 

концентрат 

литър 20 

81 Препарат за почистване на ламиниран паркет, течен литър 200 

82 

Препарат за почистване и полиране на естествен паркет- 

течен 
литър 60 

83 
Фреш ароматизатор течен за почистване и ароматизиране 

на помещения, концентрат  
литър 80 

 

 За всеки артикул от списъка-спецификация са посочени наименованието, 

изискванията на възложителя по отношение на техническите и функционалните му 

характеристики, единичната мярка и общото количество за доставка за две години. 

  

 

 Специфични изисквания:  

- Артикули с № 48*, 49*, 51*, 52*, 53*, 54*, 55*, 56*, 57*, 58*, 60*, 61*, 62*, 63*, 

64*, 65*, 70*, 73* и 75* от списъка-спецификация трябва да притежават Разрешение за 

предоставяне на пазара по реда на Закона за защита от вредното въздействие на химичните 

вещества и смеси, издадено от Министерството на здравеопазването. Назначената от 

възложителя комисия за разглеждане, оценка и класиране на офертите ще  извърши 

проверка в Регистър на биоцидите, за които има издадено разрешение за предоставяне на 

пазара по реда на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и 

смеси . 

- За артикули от № 29 до № 83 от списъка-спецификация участникът 

задължително представя информационен лист за безопасност (ИЛБ). Върху ИЛБ 

задължително трябва да фигурира № на артикула. 
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2. Изисквания към изпълнението на обществената поръчка  

2.1.  Доставката на хигиенни материали, обект на настоящата поръчка, е 

периодична. Изпълнява се ежемесечно и е разпределена в квоти съгласно заявки на 

Народното събрание до изчерпване на количествата. 

2.2.  Доставките се извършват с осигурен от изпълнителя транспорт до сградите на 

Народното събрание в София на пл. „Княз Александър І” № 1 и пл. „Народно събрание” № 2 

и сградата на Лечебно-възстановителна база на Народното събрание във Велинград, бул. 

„Вела Пеева“ № 35. 

2.3.  Определеният изпълнител следва да уведомява възложителя в срок не по-

късно от 24 часа преди съответната доставка за готовността си за предаване на стоката и да 

го покани за приемането ѝ;  

2.4.  Участникът следва да посочи в техническото си предложение в какъв срок от 

получаване на съответната месечна заявка може да достави поръчаното количество. Този 

срок не може да бъде по-дълъг от 7 (седем) календарни  дни. 

2.5. Заявените количества хигиенни материали се доставят в стандартна опаковка, 

предпазваща ги от външни влияния, надлежно етикирани с инструкции за дозиране и 

употреба и придружени с обичайната техническа и потребителска документация. Всички 

артикули трябва да бъдат пакетирани в кашони, за да не се позволява разливане от 

единичните опаковки. 

2.6. Доставените артикули следва да се съпровождат от търговски документ, 

съдържащ най-малко следната информация: произход, производител, изпращач, получател, 

място на дестинация (обект на получаване), вид на продукта, срок на годност, количество 

(брой, килограм, литър) или тази информация да бъде залепена на кашона, в който са 

пакетирани отделните артикули. 

2.7. Доставените артикули трябва да са с остатъчен срок на годност към датата на 

доставката, не по–малък от 75% (седемдесет и пет процента) от обявения от производителя. 

2.8. За артикули с № 46 * Миещ препарат за професионална съдомиялна машина, 

екологичен, да не съдържащ хлор и фосфати, течен, за дозиране със специално дозиращо 

устройство и № 47 * Плакнещ препарат с полиране за професионална съдомиялна машина, 

течен, за дозиране със специално дозиращо устройство от списъка-спецификация 

изпълнителят следва да предостави на възложителя дозиращи устройства (за общо осем броя 
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миялни машини) за безвъзмездно ползване за срока на договора. След приключване на 

договора дозиращите устройства се връщат на изпълнителя. 

2.9. При необходимост и по изключение възложителят може да заяви по-големи 

количества от даден вид стока, посочени в Списъка-спецификация, за сметка на намалението 

на количествата на други, в рамките на общата стойност на договора. 

3. Срокове 

3.1. Договорът за възлагане на поръчката влиза в сила на датата на регистрирането му 

в деловодната система на Възложителя и е със срок на действие 24 (двадесет и четири) 

месеца, считано от датата на влизането му в сила.  

3.2. Срокът на валидност на офертите на участниците е еднакъв за всички и е 4 

(четири) месеца, считано от крайния срок за получаване на офертите в процедурата. 

 

4. Мястото на изпълнение 

Доставките се извършват с осигурен от изпълнителя транспорт до сградите на 

Народното събрание на адрес: гр. София, пл. „Княз Александър І“ № 1 и пл. „Народно 

събрание“ № 2 и сградата на Лечебно-възстановителна база на Народното събрание във 

Велинград, бул. „Вела Пеева“ № 35. 

 

5. Начин и условия на плащане 

Плащането се извършва в лева, по банков път, след получаване от възложителя на всяка 

месечна доставка на изпълнителя, в срок до 10 календарни дни от подписването на приемно-

предавателен протокол за нея и представена фактура. 

 

II. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА 

А. Изисквания и условия за участие 

1. Участник в процедура за възлагане на обществена поръчка може да бъде всяко българско 

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

друго образувание, което има право да изпълнява предмета на настоящата поръчка съгласно 

законодателството на държавата, в която то е установено. Участниците в процедурата трябва 

да отговарят на изискванията, регламентирани от Закона за обществените поръчки, обявените 

изисквания от Възложителя в настоящата документация и обявлението за обществената 

поръчка. Всеки чуждестранен участник може да докаже правото си да осъществява 

определена дейност с документи, издадени от държавата, в която е установен. 
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ЗАБЕЛЕЖКА: На основание 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП и чл. 80, ал. 1 ППЗОП 

поръчката е запазена за участие на специализирани предприятия или кооперации на 

хора с увреждания или за стопански субекти, чиято основна цел е социалното и 

професионалното интегриране на хора с увреждания или на хора в неравностойно 

положение. При възлагане на обществена поръчка по чл. 12, ал. 1 ЗОП  могат да участват 

лица, при условие че най-малко 30 на сто от списъчния им състав е от хора с увреждания или 

такива в неравностойно положение. В случаите по чл. 12, ал. 1, т. 1 ЗОП лицата трябва да са 

регистрирани като специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания най-

малко три години преди датата на откриване на конкретната процедура за възлагане на 

обществена поръчка.  

Специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания могат да участват 

в обществена поръчка по чл. 12, ал. 1, т. 1 ЗОП, при условие че могат да изпълнят най-малко 

80 на сто от нейния предмет със собствени машини, съоръжения и човешки ресурс. За 

изпълнение на условието те могат да ползват подизпълнители или да се позовават на 

капацитета на трети лица, ако подизпълнителите или третите лица са специализирани 

предприятия или кооперации на хора с увреждания.  При определянето на този ресурс в обема 

на собствения ресурс се включват необходимите разходи за суровини и материали, енергия, 

горива, водоснабдяване, лицензи и други подобни, независимо че доставчиците им не са 

специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания.  

Забележка: Не е налице изпълнение на дейности със собствено производство или ресурс, 

когато специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания предоставят на 

възложителя без съществена допълнителна преработка стоки, доставени от други лица. 

 

В процедурата за възлагане на запазената поръчка могат да участват и други 

заинтересовани лица, но офертите им се разглеждат само ако няма допуснати оферти на 

лицата по чл. 12, ал. 1 ЗОП. 

 

В случай че поръчката е запазена за съответния участник, той следва подробно 

да опише в част II.А от ЕЕДОП как отговаря на поставените условия като посочи: 

номер на вписване в регистъра по чл. 83 от Закона хората с увреждания (или вписване 

в еквивалентен регистър съгласно законодателството на държавата, в която е 

установен); % (процент)  хора с увреждания или такива в неравностойно положение от 

списъчния състав; % (процент) от предмета на поръчката, който ще се изпълнява със 

javascript:%20Navigate('%D1%87%D0%BB12_%D0%B0%D0%BB1');
javascript:%20Navigate('%D1%87%D0%BB12_%D0%B0%D0%BB1_%D1%821');
javascript:%20Navigate('%D1%87%D0%BB12_%D0%B0%D0%BB1_%D1%821');
javascript:%20Navigate('%D1%87%D0%BB12_%D0%B0%D0%BB1');
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собствени машини, съоръжения и човешки ресурс; ползване на подизпълнител за 

доказване при условията на чл. 12, ал. 6, изр. второ ЗОП (ако е приложимо). 

 

2. Изисквания към участниците. Основания за отстраняване. 

2.1. Изисквания към личното състояние на участниците и основания за задължително 

отстраняване. Мерки за доказване на надеждност. 

2.1.1. Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена 

поръчка участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 

ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата. 

2.1.1.1. Основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 ЗОП се отнасят за лицата, които 

представляват участника и за членовете на неговите управителни и надзорни органи съгласно 

регистъра, в който е вписан участникът, ако има такъв, или документите, удостоверяващи 

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

основанията се отнасят за физическите лица, които го представляват съгласно регистъра, в 

който е вписано юридическото лице, ако има такъв, или документите, удостоверяващи 

правосубектността му. Когато участникът, или юридическо лице в състава на негов 

контролен или управителен орган се представлява от физическо лице по пълномощие, 

основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 ЗОП се отнасят и за това физическо лице. 

2.1.1.2. Основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1 от ЗОП се прилагат съобразно 

чл. 54, ал. 2,  ал. 3 и ал. 5 от ЗОП и чл. 40 ППЗОП.  

2.1.1.3. Основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 ЗОП се 

прилагат съобразно чл. 57 ЗОП. 

2.1.1.4. Участниците са длъжни при поискване от страна на възложителя да 

представят необходимата информация относно правно-организационната форма, под която 

осъществяват дейността си, както и списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, 

ал. 2 и 3 от ЗОП независимо от наименованието на органите, в които участват, или от 

длъжностите, които заемат. 

 

2.1.2. Мерки за доказване на надеждност 

Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 и по чл. 55, ал. 1, т. 1 ЗОП, 

има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата 
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надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. За тази цел 

участникът може да докаже, че: 

-  е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3 ЗОП, включително начислените лихви 

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

- е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди, 

настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение; 

- е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал на 

компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически, организационни и 

кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или нарушения; 

- е платил изцяло дължимото вземане по чл. 128, чл. 228, ал. 3 или чл. 245 от Кодекса 

на труда. 

Възложителят преценява предприетите от участника мерки, като отчита тежестта и 

конкретните обстоятелства, свързани с престъплението или нарушението. 

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

гарантира неговата надеждност, възложителят не го отстранява от участие в поръчката. 

Мотивите за приемане или отхвърляне на предприетите мерки и представените 

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

зависимост от вида и етапа, на който се намира процедурата. 

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

държавата, в която е произнесена присъдата или е издаден актът, е лишен от правото да 

участва в процедури за обществени поръчки или концесии, няма право да използва 

предвидената възможност за представяне на мерки за доказване на надеждност за времето, 

определено с присъдата или акта. 

2.2. Специфични национални основания за отстраняване от процедурата 

2.2.1. Специфични национални основания за отстраняване от процедурата по чл. 54, ал. 1 ЗОП 

са: обстоятелствата по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, 

по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2 и чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда, чл. 

254а-255a или чл. 256-260 от НК, чл. 194-208 и 213а-217 НК, чл. 219-252 НК. 

2.2.2. На основание чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните 

от тях лица и техните действителни собственици, дружества, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, и контролираните от тях лица не могат пряко и/или косвено 
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да участват в процедурата, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което 

участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим. 

Забраната не е приложима за изключенията, регламентирани в чл. 4 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни 

собственици. Санкциите при прилагане на изключение от забраната въз основа на неверни 

данни са регламентирани в чл. 5, ал. 1, т. 3 на същия закон. 

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

участник при наличие на обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. 

2.2.4. На основание чл. 107, т. 4 ЗОП Възложителят отстранява от участие в процедурата 

участници, които са свързани лица. 

Съгласно § 2, т. 45 от ДР на ЗОП „свързани лица“ са тези по смисъла на § 1, т. 13 и 

14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, а 

именно: 

§ 1, т. 13. „Свързани лица“ са: а) лицата, едното от които контролира другото лице 

или негово дъщерно дружество; б) лицата, чиято дейност се контролира от трето лице; 

в) лицата, които съвместно контролират трето лице; г) съпрузите, роднините по права 

линия без ограничения, роднините по съребрена линия до четвърта степен включително и 

роднините по сватовство до четвърта степен включително. 

§ 1, т. 14 „Контрол“ е налице, когато едно лице: а) притежава, включително чрез 

дъщерно дружество или по силата на споразумение с друго лице, над 50 на сто от броя на 

гласовете в общото събрание на едно дружество или друго юридическо лице; или б) може 

да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на управителния или 

контролния орган на едно юридическо лице; или в) може по друг начин да упражнява 

решаващо влияние върху вземането на решения във връзка с дейността на юридическо лице. 

 

2.3. На основание чл. 107 ЗОП освен на основанията по чл. 54, ал. 1 и 55, ал. 1, т. 1 ЗОП 

възложителят отстранява: 

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

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

документацията; 
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2.3.2. участник, който е представил оферта, която не отговаря на: 

а) предварително обявените условия за изпълнение на поръчката; 

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

социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или 

разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, 

които са изброени в приложение № 10 към чл. 72, ал. 4 ЗОП; 

2.3.3. участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 ЗОП или 

чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5 ЗОП; 

2.3.4. участник, подал заявление за участие или оферта, които не отговарят на 

условията за представяне, включително за форма, начин, срок и валидност. 

2.3.5. лице, което е нарушило забрана по чл. 101, ал. 9 или 10 ЗОП. 

2.4. На основание чл. 101, ал. 11 ЗОП свързани лица не могат да бъдат самостоятелни 

кандидати или участници в една и съща процедура. 

2.5. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на 

друг участник, не може да подава самостоятелна оферта. 

2.6. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо 

лице може да участва само в едно обединение. 

2.7. Участниците са длъжни да уведомят писмено възложителя в 3-дневен срок от 

настъпване на обстоятелство по чл. 54, ал. 1, чл. 101, ал. 11 ЗОП или посочено от 

възложителя основание по чл. 55, ал. 1 ЗОП. Новонастъпилите обстоятелства се вземат 

предвид от комисията при изготвяне на протокола по чл. 181, ал. 4 от ЗОП. 

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

на обществена поръчка, ако може самостоятелно да подава заявления за участие или оферти 

и да сключва договори съгласно законодателството на държавата, в която е установен. Ако 

за доказване на съответствие с изискванията за икономическо и финансово състояние, 

технически и професионални способности клонът се позовава на ресурсите на търговеца, 

клонът представя доказателства, че при изпълнение на поръчката ще има на разположение 

тези ресурси. 

4. Участник - обединение от физически и/или юридически лица 
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4.1. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, същият следва да 

представи копие от документ за създаване на обединението, както и следната информация 

във връзка с конкретната обществена поръчка: правата и задълженията на участниците в 

обединението; разпределението на отговорността между членовете на обединението;  

дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. Документът, представен от 

участника – обединение трябва да съдържа клаузи, от които да е видно, че:  

- е определен партньор, който да представлява обединението за целите на обществената 

поръчка; 

- уговорена е солидарна отговорност за изпълнението на договора, когато такава не е 

предвидена съгласно приложимото законодателство. 

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

за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с 

изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, 

необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или 

административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение 

на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. 

 

5.  Използване на капацитета на трети лица 

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

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

състояние, техническите и професионалните способности. 

5.2. По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност и опит за 

изпълнение на поръчката, участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, само 

ако тези лица ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този 

капацитет. 

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

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

лица задължения. 

5.4. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на 

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

отстраняване от процедурата. 
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5.5. Възложителят изисква от участника да замени посоченото от него трето лице, ако то не 

отговаря на някое от условията по т.5.4, поради промяна в обстоятелства преди сключване на 

договора за обществена поръчка. 

5.6. Когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица, той 

може да докаже изпълнението на критериите за подбор с капацитета на трети лица при 

спазване на условията по т.5.2 – т. 5.4. 

5.7. При позоваване на капацитета на трети лица възложителят поставя изискване за 

солидарна отговорност за изпълнението на поръчката от участника и третото лице, чийто 

капацитет се използва за доказване на съответствие с критериите, свързани с икономическото 

и финансовото състояние. 

6. Подизпълнители 

6.1. Участниците посочват в ЕЕДОП подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им 

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

доказателство за поетите от подизпълнителите задължения. 

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

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

отстраняване от процедурата. 

6.3. Изпълнителите сключват договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в 

офертата. 

6.4. Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на някое от условията 

по т. 6.2 поради промяна в обстоятелствата преди сключване на договора за обществена 

поръчка. 

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

включени в предмета на договора за подизпълнение. 

6.6. Не е нарушение на забраната по т. 6.5 доставката на стоки, материали или оборудване, 

необходими за изпълнението на обществената поръчка, когато такава доставка не включва 

монтаж, както и сключването на договори за услуги, които не са част от договора за 

обществената поръчка, съответно от договора за подизпълнение. 
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6.7. Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде 

предадена като отделен обект на изпълнителя или на възложителя, възложителят заплаща 

възнаграждение за тази част на подизпълнителя. 

6.8. Разплащанията по т. 6.7 се осъществяват въз основа на искане, отправено от 

подизпълнителя до възложителя чрез изпълнителя, който е длъжен да го предостави на 

възложителя в 15-дневен срок от получаването му. 

6.9. Към искането по т. 6.8 изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали 

оспорва плащанията или част от тях като недължими. 

6.10. Възложителят има право да откаже плащане по т. 6.7, когато искането за плащане е 

оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа. 

6.11. Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за 

изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя. 

6.12. При обществени поръчки за строителство, както и за услуги, чието изпълнение се 

предоставя в обект на възложителя, след сключване на договора и най-късно преди започване 

на изпълнението му, изпълнителят уведомява възложителя за името, данните за контакт и 

представителите на подизпълнителите, посочени в офертата. Изпълнителят уведомява 

възложителя за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на 

поръчката. 

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

обществена поръчка се допуска при необходимост, ако са изпълнени едновременно следните 

условия: 

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

- новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор по отношение на дела и вида на 

дейностите, които ще изпълнява. 

6.14. При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на възложителя 

копие на договора с новия подизпълнител заедно с всички документи, които доказват 

изпълнението на условията по т. 6.13, в срок до три дни от неговото сключване.  
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Б. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР 

 

1. Изисквания към техническите и професионални способности на участниците 

Участниците трябва да са изпълнили най-малко една доставка с предмет, 

идентичен или сходен* с този на поръчката, за последните 3 (три) години от датата на 

подаване на офертата.  

*Под „предмет, идентичен или сходен с този на поръчката“ следва да се разбира 

доставка на хигиенни материали. 

При подаване на офертата участникът декларира съответствието с посочения критерий 

за подбор в ЕЕДОП, част IV Критерии за подбор, раздел В — Технически и професионални 

способности, като посочва съответните данни за изпълнени дейности с предмет, идентичен 

или сходен с този на поръчката, през последните 3 (три) години, считано от датата на 

подаване на офертата. 

В случаите по чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 ЗОП за доказване на съответствие с 

поставения критерий за подбор се представят следните документи: списък на доставките, 

които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на 

стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за изпълнението на поне една 

доставка. 

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

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

в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго 

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

административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение 

на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението 

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

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

състояние, техническите и професионалните способности. По отношение на критериите, 

свързани с професионална компетентност, участниците могат да се позоват на капацитета на 

трети лица, само ако тези лица ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която 

е необходим този капацитет. Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той 

трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за 

поетите от третите лица задължения. Третите лица трябва да отговарят на съответните 
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критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и 

за тях да не са налице. 

4. В случай че участникът използва подизпълнители, следва да представи доказателство за 

поетите от подизпълнителите задължения. Подизпълнителите трябва да отговарят на 

съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и 

за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата. 

 

В. Деклариране на личното състояние и съответствие с критериите за подбор.  

1. На етап подаване на офертата участникът декларира липсата на основанията за 

отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на Единен 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). Доказване на декларираните 

обстоятелства се извършва в случаите по чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 ЗОП. 

2. ЕЕДОП се представя и попълва при спазване на следните указания: 

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

29, т. 5, б. „а” от Преходните и заключителни разпоредби на ЗОП, в сила от 1 април 2018 г. 

Единният европейски документ за обществени поръчки следва да бъде представян от 

участниците задължително в електронен вид.  

2.2. При подготовката на настоящата обществена поръчка е създаден образец на 

ЕЕДОП (Приложение № 4 към настоящата документация) чрез използване на осигурената от 

Агенцията по обществените поръчки безплатна услуга чрез информационната система за 

еЕЕДОП, достъпен на интернет адрес: https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=bg. 

2.3. Генерираните файлове (espd-request) са предоставени на заинтересованите 

лица по електронен път с настоящата документация за обществената поръчка – на профила 

на купувача. Участникът зарежда в системата приложения XML файл, попълва необходимите 

данни и го изтегля (espd-response), след което ЕЕДОП следва да се подпише с електронен 

подпис от съответните лица. Важно! Системата за еЕЕДОП е онлайн приложение и не може 

да съхранява данни, предвид което еЕЕДОП в XML или PDF формат винаги трябва да се 

запазва и да се съхранява локално на компютъра на потребителя. Участникът сам избира 

начина, по който да предостави ЕЕДОП в електронен вид измежду следните възможности: 

• ЕЕДОП да бъде цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към 

пакета документи за участие в процедурата. Тъй като ЕЕДОП следва да е попълнен през 

системата за еЕЕДОП, при предоставянето му, с електронен подпис следва да бъде подписана 

версията в PDF формат; 
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• Чрез осигурен достъп по електронен път до изготвен и подписан електронно ЕЕДОП. 

Документът следва да е снабден с т.нар. времеви печат, който да удостоверява, че ЕЕДОП е 

подписан и качен на интернет адреса, към който се препраща, преди крайния срок за 

получаване на офертите. В тези случаи на основание чл. 44, ал. 2 от ППЗОП към документите 

за подбор вместо ЕЕДОП се представя декларация, с която се потвърждава актуалността на 

данните и автентичността на подписите в публикувания ЕЕДОП, и се посочва адресът, на 

който е осигурен достъп до документа. 

 

Забележка: 

Информационната система за еЕЕДОП е безплатна и до нея може да се получи достъп 

директно на адрес https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=bg. 

При попълване на ЕЕДОП следва да се изпълни следното: 

Първо - предоставения ЕЕДОП във формат XML трябва да се свали от сайта на Възложителя 

на устройство на заинтересованото лице. 

Второ–Заинтересованото лице трябва да отвори следния линк https://espd.eop.bg/espd-

web/filter?lang=bg.  

Трето – На въпрос „Вие сте?“ избира опция „Икономически оператор“. След маркиране на 

бутона „Икономически оператор“, Системата дава възможност за избор на три варианта – 

„Заредите файл ЕЕДОП“, „Обедините два ЕЕДОП“ и „Въведете отговор“. Трябва да се избери 

вариант „Заредите файл ЕЕДОП“. След като се маркира горепосоченият бутон излиза 

прозорец „Качете искане за ЕЕДОП“, кликва се върху прозореца „Browse“, след което се 

избира от устройството на заинтересованото лице, сваленият от него ЕЕДОП във формат 

XML. 

Четвърто – Попълва се електронният ЕЕДОП. След завършване на попълването, системата 

дава възможност ЕЕДОП да се съхрани в два формата: XML или PDF, като се запаметява на 

устройството на потребителя и в двата формата. 

Пето – PDF файла се подписва с електронен подпис от всички лица, които имат задължение 

да подпишат ЕЕДОП. 

Шесто – Подписаният цифрово ЕЕДОП се качва на подходящ оптичен носител, който се 

поставя в запечатаната, непрозрачна опаковка, с която се представя офертата. 

Забележка: 

Участникът може да използва ЕЕДОП, който вече е бил използван при предходна процедура 

за обществена поръчка, когато този ЕЕДОП е подписан електронно и до него е осигурен пряк 

и неограничен достъп. В тези случаи към документите за подбор вместо ЕЕДОП се представя 

https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=bg
https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=bg
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декларация, с която се потвърждава актуалността на данните и автентичността на подписите 

в публикувания ЕЕДОП, и се посочва адресът, на който е осигурен достъп до документа. 

2.4. В ЕЕДОП се предоставя съответната информация, изисквана от възложителя, и се 

посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или 

компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът 

е установен, са длъжни да предоставят информация. В ЕЕДОП се представят данни относно 

публичните регистри, в които се съдържа информация за декларираните обстоятелства или 

за компетентния орган, който съгласно законодателството на съответната държава е длъжен 

да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя. 

2.5. Участник (икономически оператор), който участва самостоятелно в обществената 

поръчка и не използва капацитета на трети лица и подизпълнители, за да изпълни критериите 

за подбор, попълва и представя един ЕЕДОП. 

2.6. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, ЕЕДОП се подава от 

всеки от участниците в обединението. При необходимост от деклариране на обстоятелства, 

относими към обединението, ЕЕДОП се подава и за обединението. 

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

на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от 

тези лица се представя отделен ЕЕДОП, който съдържа информацията по т. 2.4. Третите лица 

трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът 

се позовава на техния капацитет и за тях не следва да са налице основанията за отстраняване 

от процедурата. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор 

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

основания за отстраняване от процедурата. 

2.8. Липсата или наличието на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1-7 и чл. 55, ал. 1. т. 1 

от ЗОП (с изключение на изброените в т. 2.10.) се удостоверява с попълване на ЕЕДОП, 

Част III: Основания за изключване, раздел А, Б и В - в приложимите полета. Отбелязва се 

„ДА“ – в случай че за участника е налице някое от посочените обстоятелства, като изрично 

се посочва и съответното обстоятелство, или „НЕ“ – в случай че за участника не е налице 

нито едно от посочените обстоятелства. 

2.9. Когато за участник в обществената поръчка (икономически оператор) е налице някое 

от основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1 ЗОП или посочените от възложителя 

основания по чл. 55, ал. 1 ЗОП и преди подаване на офертата той е предприел мерки за 

доказване на надеждност съгласно чл. 56 ЗОП, тези мерки се описват в ЕЕДОП. В този случай 

към ЕЕДОП се прилагат доказателства за предприетите мерки съгласно чл. 45, ал. 2 ППЗОП. 
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2.10. Липсата или наличието на специфични национални основания за отстраняване 

(обстоятелствата по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, чл. 

61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2 и чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда, чл. 107, т. 

4 и т. 6 ЗОП, чл. 254а-255a или чл. 256-260 от НК, чл. 194-208 и 213а-217 НК, чл. 219-252 НК, 

чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, чл. 69 ЗПКОНПИ) се удостоверява с попълване на 

Част III, Буква Г в ЕЕДОП. Националните основания за отстраняване са посочени и в самия 

Раздел Г, в „Повече информация“. Липсата на обстоятелствата, свързани с посочените в 

документацията и в Раздел Г национални основания за изключване се декларира в това поле, 

като отговор „Не“ се отнася за всички обстоятелства. При отговор „Да“ лицето трябва да 

посочи конкретното обстоятелство, както и евентуално предприетите мерки за надеждност. 

2.11. Когато лицата по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП са повече от едно и за тях няма различие 

по отношение на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП, ЕЕДОП може да се 

подпише само от едно от тези лица, в случай че подписващият разполага с информация за 

достоверността на декларираните обстоятелства по отношение на останалите задължени 

лица. 

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

обстоятелствата, свързани с личното състояние на лицата по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП, 

информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се попълва в отделен 

ЕЕДОП, подписан от съответното лице. 

2.13. В ЕЕДОП по предходната точка могат да се съдържат и обстоятелствата по чл. 54, 

ал. 1, т. 3 - 6 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП, както и тези, свързани с критериите за подбор, ако 

лицето, което го подписва, може самостоятелно да представлява съответния стопански 

субект. 

2.14. При необходимост от деклариране на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 6 и чл. 

55, ал. 1, т. 1 от ЗОП, както и тези, свързани с критериите за подбор, относими към 

обединение, което не е юридическо лице, представляващият обединението подава ЕЕДОП за 

тези обстоятелства. 

2.15. Когато документи, свързани с участие в обществени поръчки, се подават от лице, 

което представлява участника по пълномощие, в ЕЕДОП се посочва информация относно 

обхвата на представителната му власт. 

2.16. Участниците декларират съответствието си с поставените критерии за подбор 

в ЕЕДОП съгласно указаното в т. 1, раздел II.Б. 

3. В случай че поръчката е запазена за съответния участник, той следва подробно 

да опише в част II.А от ЕЕДОП как отговаря на поставените условия като посочи: 

номер на вписване в регистъра по чл. 83 от Закона хората с увреждания (или вписване 
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в еквивалентен регистър съгласно законодателството на държавата, в която е 

установен); % (процент)  хора с увреждания или такива в неравностойно положение от 

списъчния състав; % (процент) от предмета на поръчката, който ще се изпълнява със 

собствени машини, съоръжения и човешки ресурс; ползване на подизпълнител за 

доказване при условията на чл. 12, ал. 6, изр. второ ЗОП (ако е приложимо). 

4. Възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на заявленията за 

участие или офертите представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва 

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

провеждане на процедурата.  

5. Възложителят няма право да изисква документи, до които има достъп по служебен 

път или чрез публичен регистър, или могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп 

до националните бази данни на държавите членки. 

 

Г. Доказателства 

1. Доказателства за декларираните от участник данни в ЕЕДОП се представят в 

случаите по чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 ЗОП, както следва:  

1.1. по чл. 67, ал. 5 ЗОП - възложителят може да изисква по всяко време след отварянето 

на заявленията за участие или офертите представяне на всички или част от документите, чрез 

които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за 

законосъобразното провеждане на процедурата; 

1.2. по чл. 112, ал. 1, т. 2 ЗОП - преди подписване на договора за възлагане на 

обществената поръчка определеният за изпълнител участник следва да представи документи, 

удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и 

съответствието с поставените критерии за подбор, включително за третите лица и 

подизпълнителите, ако има такива.  

 

2. Документите, чрез които се доказва липсата на основания за отстраняване, са:  

-  за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 ЗОП - свидетелство за съдимост; 

- за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 ЗОП- удостоверение от органите по приходите 

и удостоверение от общината по седалището на възложителя и на участника; 

-  за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 и по чл. 56, ал. 1, т. 4 ЗОП - удостоверение от 

органите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“. Удостоверението по чл. 

56, ал. 1, т. 4 се издава в 15-дневен срок от получаване на искането от участника, избран за 

изпълнител. 
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 -  за обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1 - удостоверение, издадено от Агенцията по 

вписванията. 

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

съответния документ, издаден от компетентен орган, съгласно законодателството на 

държавата, в която участникът е установен. Когато в съответната държава не се издават 

документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички 

обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация има правно 

значение съгласно законодателството на съответната държава. Когато декларацията няма 

правно значение, участникът представя официално заявление, направено пред компетентен 

орган в съответната държава. 

3. Документите, чрез които се доказва съответствието с поставените критерии за 

подбор, са съгласно Раздел II.Б, т. 1 от настоящата документация. 

 

III. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА И СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА 

УЧАСТИЕ. УКАЗАНИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ.  

 

А. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА И СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА 

УЧАСТИЕ 

За участие в процедурата участниците следва да представят следните документи:   

1. Оферта, която е със съдържание съгласно чл. 39, ал. 3 от Правилника за прилагане 

на Закона за обществените поръчки. Тя задължително следва да бъде съобразена с 

условията, поставени в раздел I.Б, и да съдържа: 

1.1. Техническо предложение, изготвено съгласно условията на 

документацията и по образец (Приложения № 4 към документацията), което  съдържа: 

1.1.1. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с 

изискванията на възложителя, заложени в документацията за участие. Участниците 

представят в информация за предлаганите от тях артикули. Информацията се изготвя по 

образец - Списък-спецификация (т. 2. от образеца на техническо предложение), който следва 

задължително да съдържа пълното описание на предлаганите артикули в съответствие с 

поставените от възложителя изисквания, а именно: 

• наименование /вид/ на артикула  

• основни технически и функционални характеристики (с оглед 

конкретния артикул)  - размер, състав (материал), форма, цвят, марка(ако 

има такава), производител/произход; 
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• единична мярка; 

• количество. 

 Представеният от участника списък задължително включва цялата 

номенклатура (артикули) в количествата, поискани от възложителя. 

 За артикули от № 29 до № 83 от списъка-спецификация по т. 1, раздел I.Б, 

участникът задължително представя информационен лист за безопасност. 

1.1.2. Срок за изпълнение на обществената поръчка - съобразно изискванията 

на Възложителя, поставени в раздел I.Б, т. 3;  

1.1.3. Срок за изпълнение на месечните доставките - съобразно изискванията 

на Възложителя, поставени в раздел I.Б, т. 2.4;  

1.1.4. Местоизпълнение на обществената поръчка - съгласно раздел I.Б, т. 4; 

1.1.4. Декларация по чл. 102, ал. 1 ЗОП (по преценка на участника). 

Декларацията не е задължителна част от офертата, като същата се представя по преценка на 

всеки участник и при наличие на основания за това. 

В случай че решат да представят Декларацията за конфиденциалност, в нея  

участниците посочват информацията, която смятат за конфиденциална във връзка с 

наличието на търговска тайна.   

Съгласно чл. 102, ал. 2 от ЗОП участниците не могат да се позовават на 

конфиденциалност по отношение на предложенията от офертите им, които подлежат на 

оценка.; 

 

Указания за попълване: Техническото предложение се изготвя и подписва в един 

оригинален екземпляр. В образеца на съответното техническо предложение са оставени 

празни полета (редове), маркирани с точки, в които участникът попълва конкретните си 

предложения или други данни. Където е необходимо, възложителят дава допълнителни 

указания за попълване, намиращи се под или след съответното поле (ред). Празните полета 

(редове) се разширяват съобразно попълваната информация. При по-голям обем информация 

същата може да се изготви и представи в отделно приложение към съответното техническо 

предложение, а в празното поле (ред) да се впише изрична препратка към него. 

Представеното техническо предложение трябва да е написано четливо, да няма механични 

или други явни поправки по него. 

1.2. Ценовото предложение 

1.2.1.Ценовото предложение се изготвя съгласно приложения към 

документацията образец – Приложение № 5 към документацията. В него участникът предлага 

обща цена в лева без ДДС за изпълнение на поръчката. 
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Забележка: Предложената от участника обща цена за изпълнение на поръчката се 

формира като сбор от произведенията на единичните цени на отделните артикули по 

съответното количество. Същата не може да надвишава 106 000.00 (сто и шест хиляди) лева 

без ДДС. 

Участници, чиито ценови предложения надвишават допустимата максимална 

стойност на поръчката, ще бъдат отстранени от участие. 

1.2.2. В ценовото си предложение участниците следва да декларират, че: 

- предложените от тях единични цени на артикулите включват стойността на артикулите, 

опаковка и маркировка, вносни мита и такси, транспортни разходи до местоизпълнението, 

застраховки, товаро-разтоварване и всички други разходи, свързани с изпълнение на 

доставката им в пълен обем; 

- предложените от тях цени не подлежат на промяна, същите са фиксирани за срока на 

изпълнение на договора; 

- са съгласни с начина на плащане, указан от възложителя в т. 5, Раздел I.Б от документацията. 

 

1.2.3. Към ценовото предложение се прилага ценова листа по образец (Приложение 

№ 5.1. към документацията), която е неразделна част от него. 

В ценовата листа участникът предлага общи и единични цени в лева без ДДС на 

артикулите по видове и количества. 

Участниците задължително предлагат цени за всички видове артикули и за 

определените им количества. Не се допуска ценово предложение за част от поръчката. 

 

Забележка: При офериране на цените участниците са длъжни да спазват следните 

формални изисквания: 

- цените, указани в таблиците, се посочват в цифри, а в текстовата част - с цифри и думи; 

- при разминаване между цифрите и думите за вярна се приема цената, изписана с думи; 

- цените се посочват като единични за единица мярка и като обща стойност за 

съответния пореден номер (вид стока); 

- независимо от вида на допуснатата грешка при посочване на цените неблагоприятните 

последици са за сметка на участника. 

Посочените от участниците цени следва да са в български левове без ДДС, закръглени 

до втория знак след десетичната запетая.  

Не се допуска предлагане на цена в размер на 0,00 лева, за който и да е от артикулите, 

предмет на поръчката. Ценово предложение, в което се съдържа предложена цена в размер 
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0,00 лева, ще се разглежда като непълно и съответният участник ще бъде предложен за 

отстраняване от участие в процедурата. 

В случай на констатирани от членовете на комисията различия между сумите, 

посочени с цифри и с думи, за вярно ще се приема словесното изражение на сумата. 

Указанията за попълване на образеца на техническо предложение важат при 

попълване и на този образец. 

Ценовото предложение с приложената към него попълнена ценова листа се изготвят и 

подписват в един оригинален екземпляр. 

 

Забележка: Ценовото предложение се поставя в отделен запечатан непрозрачен 

плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. В същия плик по преценка на 

участника се поставят и други документи, съдържащи информация за ценовите 

параметри или начина на формирането им. 

 

Забележка: С подаването на офертата се счита, че участникът се съгласява с 

всички условия на възложителя, в т.ч. с определения от него срок на валидност на 

офертите и с проекта на договор. 

 

2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в съответствие с 

изискванията на чл. 67 от ЗОП и условията на възложителя. 

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

4. Заверено копие от документ за създаване на обединението, както и следната 

информация във връзка с обществената поръчка: правата и задълженията на 

участниците в обединението; разпределението на отговорността между членовете на 

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

Документът, представен от участника – обединение трябва да съдържа клаузи, от които 

да е видно, че е определен партньор, който да представлява обединението за целите на 

обществената поръчка и е уговорена е солидарна отговорност за изпълнението на 

договора, когато такава не е предвидена съгласно приложимото законодателство. 

 

5. Опис на представените документи в оригинал и по образец – Приложение № 7. 

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УСЛОВИЯ: 

При изготвяне на офертата участниците следва да се придържат точно към 

обявените от възложителя условия. 
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Офертата и всички документи, подготвени от участниците в процедурата и 

цялата кореспонденция между тях и Възложителя, следва да бъдат на български език. 

Документи, чиито оригинал е на чужд език, се представят и в точен превод на български 

език, за верността на който отговаря участникът. 

Всички документи за участие в процедурата (с изключение на изрично 

посочените в ЗОП и ППЗОП), изготвени от участника, следва да носят подписа на 

лицето (лицата), което (които) го представлява(т) съгласно последните промени в 

обстоятелствата, подлежащи на вписване в Търговския (или в друг еквивалентен) 

регистър или друг акт. 

Всеки участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка има право 

да представи само една оферта. Не се допускат варианти на офертата.  

Офертата задължително следва да включва пълния обем на поръчката. Не се 

допуска оферта за част от поръчката. 

 

Б. УКАЗАНИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ 

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

запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват: 

- наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато 

е приложимо; 

- адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес; 

- наименованието на поръчката, за която се подават документите. 

 

ДО 

Народно събрание на Република България 

гр. София 1169, пл. „Княз Александър I“ № 1, 

отдел „Административно обслужване“ 

ОФЕРТА 

ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С 

ПРЕДМЕТ: 

„Периодична доставка на хигиенни материали за нуждите на Народното събрание – 

запазена поръчка на основание чл. 12, ал. 1, т. 1 ЗОП“  

Наименование на участника: ................................................................................................ 

Участници в обединението (когато е приложимо): ............................................................ 

Адрес за кореспонденция, телефон:..................................................................................... 
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Факс и електронен адрес (по възможност): ........................................................................ 

 

2. Документите, свързани с участието в процедурата, се представят от участника, или от 

упълномощен от него представител - лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с 

препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от възложителя. 

3. Офертата следва да бъде представена не по-късно от часа и датата, посочени в 

обявлението като срок за представяне на офертите, на следния адрес: сградата на  Народното 

събрание, София 1169, пл. „Княз Александър I“ № 1, отдел „Административно обслужване“, 

телефон: 02/939-30-59. 

4. За получените оферти или заявления за участие при възложителя се води регистър, в 

който се отбелязват: подател на офертата за участие; номер, дата и час на получаване; 

причините за връщане на офертата, когато е приложимо. 

5. При получаване на офертата върху опаковката по чл. 47, ал. 2 ППЗОП се отбелязват 

поредният номер, датата и часът на получаването, за което на приносителя се издава 

документ. 

6. Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за 

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

7. Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на оферти пред отдел 

„Административно обслужване“, пл. „Княз Александър I“ № 1, гр. София, все още има 

чакащи лица, те се включват в списък, който се подписва от представител на възложителя и 

от присъстващите лица. Офертите на лицата от списъка се завеждат в регистъра по т. 4. 

8. В случаите по т. 7 не се допуска приемане на заявления за участие или оферти от лица, 

които не са включени в списъка. 

9. Получените оферти се предават на председателя на комисията по чл. 51 ППЗОП, за 

което се съставя протокол с данните по т. 1. Протоколът се подписва от предаващото лице и 

от председателя на комисията. 

10. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник може да промени, да 

допълни или да оттегли офертата си. 

 

Забележка: Всички разходи, свързани с участието в процедурата за възлагане на 

обществената поръчка, са изцяло за сметка на заинтересованите лица, съответно на 

участниците. 
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IV. ОТВАРЯНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ. 

ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНАТА ПРОЦЕДУРА. КРИТЕРИЙ ЗА 

ВЪЗЛАГАНЕ. 

 

А. ДЕЙСТВИЯ НА КОМИСИЯТА. ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ 

ПРОВЕДЕНАТА ПРОЦЕДУРА 

1) Публичното заседание за отваряне на офертите ще се проведе в мястото, 

указано в обявлението за обществената поръчка. 

2) Отварянето на офертите ще се извърши в часа и на датата, указани в 

обявлението за обществената поръчка. 

3) При промяна на датата, часа или мястото за отваряне на офертите, участниците 

се уведомяват от възложителя чрез профила на купувача най-малко 48 часа преди 

определения час. 

4) Действията на комисията по отваряне на офертите са публични. На тях могат 

да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители 

на средствата за масово осведомяване. 

5) Упълномощените представители представят документ, удостоверяващ 

представителната им власт. 

6) Присъстващите представители се подписват в регистър, удостоверяващ 

тяхното присъствие. 

7) Председателят на комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване, 

оповестява тяхното съдържание. 

8) Най-малко трима от членовете на комисията подписват техническото 

предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. Комисията предлага по един 

от присъстващите представители на другите участници да подпише техническото 

предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

9) Публичната част от заседанието на комисията приключва след извършването 

на действията по т. 1-8. 

10) Комисията разглежда документите за подбор за съответствие с изискванията 

към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, и съставя 

протокол. 

11) Когато установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, 

включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към 

личното състояние или критериите за подбор, комисията ги посочва в протокола и изпраща 

протокола на всички участници в деня на публикуването му в профила на купувача. 
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12) Комисията може да поиска и съответно участниците са длъжни да представят 

необходимата информация относно правно-организационната форма, под която 

осъществяват дейността си, както и списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, 

ал. 2 от ЗОП, независимо от наименованието на органите, в които участват, или длъжностите, 

които заемат. 

13) Комисията може да изисква от участниците по всяко време да представят 

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

когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. 

14) В срок до 5 работни дни от получаването на протокола участниците, по 

отношение на които е констатирано несъответствие или липса на информация, могат да 

представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена 

и/или допълнена информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща 

и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти. 

15) Тази възможност се прилага и за подизпълнителите и третите лица, посочени 

от участника. Участникът може да замени подизпълнител или трето лице, когато е 

установено, че подизпълнителят или третото лице не отговарят на условията на възложителя, 

когато това не води до промяна на техническото предложение. 

16) Когато промените се отнасят до обстоятелства, различни от посочените по чл. 

54, ал. 1, т. 1, 2 и 7, новият ЕЕДОП може да бъде подписан от едно от лицата, които могат 

самостоятелно да представляват участника. 

17) След изтичането на срока по т. 14 комисията пристъпва към разглеждане на 

допълнително представените документи относно съответствието на участниците с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор. 

18) На всеки етап от процедурата комисията може при необходимост да иска 

разяснения за данни, заявени от участниците, и/или да проверява заявените данни, 

включително чрез изискване на информация от други органи и лица. 

19) Комисията разглежда техническите предложения на участниците, за които е 

установено, че отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор. 

20) Комисията разглежда техническите предложения на допуснатите участници и 

проверява за тяхното съответствие с предварително обявените условия. Присъдените от 

комисията оценки следва да са мотивирани. 

21) Ценовите предложения се отварят на публично заседание на комисията. 

22) Не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите 

предложения комисията обявява най-малко чрез съобщение в профила на купувача датата, 

часа и мястото на отварянето. На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата 

http://web.apis.bg/p.php?i=2752471#p28982763
http://web.apis.bg/p.php?i=2752471#p28982763
http://web.apis.bg/p.php?i=2752471#p28982763
http://web.apis.bg/p.php?i=2752471#p28982763
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или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово 

осведомяване.  

23) Ценово предложение на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията 

на Възложителя, не се отваря. 

24) Когато предложение в офертата на участник, свързано с цена или разходи, 

което подлежи на оценяване, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност 

на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, възложителят 

изисква подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване, която се представя в 

5-дневен срок от получаване на искането. 

25) Обосновката може да се отнася до: 

- икономическите особености на производствения процес, на предоставяните услуги 

или на строителния метод; 

- избраните технически решения или наличието на изключително благоприятни 

условия за участника за предоставянето на продуктите или услугите или за изпълнението на 

строителството; 

- оригиналност на предложеното от участника решение по отношение на 

строителството, доставките или услугите; 

- спазването на задълженията по чл. 115 от ЗОП; 

- възможността участникът да получи държавна помощ 

26) Получената обосновка се оценява по отношение на нейната пълнота и 

обективност относно обстоятелствата по т. 25, на които се позовава участникът. При 

необходимост от участника може да бъде изискана уточняваща информация. Обосновката 

може да не бъде приета и участникът да бъде отстранен само когато представените 

доказателства не са достатъчни, за да обосноват предложената цена или разходи. 

27) Не се приема оферта, когато се установи, че предложените в нея цена е с повече 

от 20 на сто по-благоприятни от средните стойности на съответните предложения в 

останалите оферти, защото не са спазени норми и правила, свързани с опазване на околната 

среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или 

разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в 

приложение № 10 на ЗОП. 

28) Не се приема оферта, когато се установи, че предложените в нея цена или 

разходи са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средната стойност на съответните 

предложения в останалите оферти поради получена държавна помощ, когато участникът не 

може да докаже в предвидения срок, че помощта е съвместима с вътрешния пазар по смисъла 

чл. 107 от Договора за функционирането на Европейския съюз. 
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29) Всички органи са длъжни при поискване и в рамките на своята компетентност 

да предоставят на възложителите, включително от други държави членки, информация, 

свързана със законови и подзаконови разпоредби, приложими колективни споразумения или 

национални технически стандарти, отнасящи се до доказателствата и документите, 

представени във връзка с данните по т. 25. 

30) Комисията изготвя доклад за работата си, който се представя на възложителя 

за утвърждаване. 

31) В 10-дневен срок от получаването на доклада възложителят го утвърждава или 

го връща на комисията с писмени указания, когато: 

- информацията в него не е достатъчна за вземането на решение за приключване 

на процедурата, и/или 

- констатира нарушение в работата на комисията, което може да бъде 

отстранено, без това да налага прекратяване на процедурата. 

32) Указанията не могат да насочват към конкретен изпълнител или към 

определени заключения от страна на комисията, а само да указват: 

- каква информация трябва да се включи, така че да са налице достатъчно 

мотиви, които обосновават предложенията на комисията; 

- нарушението, което трябва да се отстрани в случаите, когато са констатирани 

нарушения в работата на комисията. 

33) Комисията представя на възложителя нов доклад, който съдържа резултатите 

от преразглеждането на действията й. 

34) В 10-дневен срок от утвърждаване на доклада възложителят издава решение за 

определяне на изпълнител или за прекратяване на процедурата. 

35) Възложителят определя за изпълнител участник, за когото са изпълнени 

следните условия: 

- не са налице основанията за отстраняване от процедурата, освен в случаите по 

чл. 54, ал. 4 и 5 от ЗОП, и отговаря на критериите за подбор; 

- офертата на участника е получила най-висока оценка при прилагане на 

предварително обявените от възложителя условия и избрания критерий за възлагане. 

36) В решението Възложителят посочва и класирането на участниците, 

отстранените от участието в процедурата участници и оферти и мотивите за отстраняването 

им, както и връзката към електронната преписка в профила на купувача, където са 

публикувани протоколите и окончателния доклад на комисията. 
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37) Възложителят изпраща решението за определяне на изпълнител на поръчката 

в 3-дневен срок от издаването му. В деня на изпращането, възложителят публикува в профила 

на купувача решението заедно с протоколите и окончателния доклад на комисията. 

38) Когато решение не е получено от участника, Възложителят публикува 

съобщение до него в профила на купувача. Решението се смята за връчено от датата на 

публикуване на съобщението. 

 

 

 

 

 

Б. Критерий за възлагане. 

 

Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодна 

оферта, определена въз основа на критерия „най-ниска цена“  по чл. 70, ал. 2, т. 1 ЗОП. 

 

Методиката за оценяване на офертите е следната: 

 

Оценката се извършва в диапазона от 0 до 10 точки. Офертата с най-ниска предложена 

обща цена получава най-високата оценка – 10 точки и се класира на първо място. 

Останалите участници получават брой точки, равен на съотношението между най-

ниската предложена обща цена и предложената от съответния участник обща цена, умножено 

по 10. 

 

По критерия „най-ниска цена“ се оценява предложената от участника обща цена 

за изпълнение на поръчката. 

 

Оценката в точки от 0 до 10 по критерия „най-ниска цена” (А) се получава по 

формулата: 

А = Аmin/Аi х 10 

като: 

Аmin е най-ниската предложена обща цена за изпълнение на поръчката 

Аi е общата цена за изпълнение на поръчката, предложена от съответния участник. 
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V. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 

 

1. Сключване на договор. 

1.1. Възложителят сключва с определения изпълнител писмен договор за обществена 

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

- представи документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от 

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

третите лица и подизпълнителите, ако има такива; 

- представи определената гаранция за изпълнение на договора; 

- представи гаранция за авансово предоставени средства (ако е приложимо); 

- извърши съответна регистрация, представи документ или изпълни друго изискване, 

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

административен акт и е поставено от възложителя в условията на обявената поръчка. Когато 

определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически 

лица, договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи пред 

възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по 

БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която 

обединението е установено; 

- представи декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закон за мерките срещу изпирането на 

пари (ЗМИП); 

- представи декларация по чл. 66, ал. 2 ЗМИП, в случай че е невъзможно изясняване 

на произхода на средствата чрез способите по чл. 66, ал. 1 ЗМИП или прилагането на поне 

два от тях е довело до противоречива информация. 

Забележка: Съдържанието на декларациите по чл. 59, ал. 1, т. 3 и чл. 66, ал. 2 ЗМИП 

като образци са нормативно определени в ППЗМИП. 

1.2.Възложителят не сключва договор, когато участникът, класиран на първо място: 

- откаже да сключи договор; 

- не изпълни някое от условията по т. 1.1. или 

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

1.3.  В случаите по т. 1.2 възложителят може да измени влязлото в сила решение в частта 

за определяне на изпълнител и с мотивирано решение да определи втория класиран участник 

за изпълнител. 

1.4. Договорът трябва да съответства на проекта на договор, приложен в 

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

които последният е определен за изпълнител на поръчката. Промени в проекта на договор се 
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допускат по изключение, по реда и при условията на чл. 116 ЗОП. 

1.5. Възложителят няма право да сключва договор преди изтичане на 14 дни от 

уведомяването на заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител, 

освен в изрично посочените в ЗОП случаи. 

1.6. Възложителят няма право да сключва договор с избрания изпълнител преди 

влизане в сила на всички решения по процедурата. 

1.7. Възложителят няма право да изисква документи: 

- които вече са му били предоставени и са актуални. В този случай преди сключване 

на договора определеният изпълнител декларира писмено, че предоставените 

документи са актуални; 

- до които има достъп по служебен път или чрез публичен регистър; 

- които могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до националните 

бази данни на държавите членки. 

 

2. Сключване на договор с подизпълнител 

Изпълнителите сключват договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в 

офертата. 

В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително 

споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител изпълнителят изпраща копие 

на договора или на допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че 

са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 14 ЗОП. 

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

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

на стоки, материали или оборудване, необходими за изпълнението на обществената поръчка, 

когато такава доставка не включва монтаж, както и сключването на договори за услуги, които 

не са част от договора за обществената поръчка, съответно от договора за подизпълнение. 

 

 

VI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА.  

 

1. Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора е в размер 5 (пет) % от 

максималната му обща стойност без ДДС. В случай че поръчката се възложи на 

специализирано предприятие или кооперация на хора с увреждания, гаранцията за 
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изпълнение е 2 (два) % от максималната обща стойност на договора. Определеният 

изпълнител сам избира формата на гаранцията за изпълнение - парична сума, банкова 

гаранция или застраховка, обезпечаваща изпълнението чрез покритие на отговорността на 

изпълнителя. Документът за гаранцията за изпълнение се представя от определения 

изпълнител при сключване на договора. 

1.1. В случай че е парична сума, гаранцията се внася в сметка на Народното събрание 

в БНБ, IBAN: BG49 BNBG 9661 3300 1707 01, BIC: BNBGBGSD.  

1.2. Банковата гаранция за изпълнение се издава в полза на Възложителя и е 

неотменяема, безусловна и изискуема при първо поискване, в което възложителят заяви, че 

изпълнителят не е изпълнил задълженията си и/или ги е изпълнил неточно. Банковата 

гаранция е със срок на валидност, равен на срока на договора, удължен с 30 (тридесет) дни. 

Текстът ѝ задължително се съгласува с Възложителя. Възложителят упражнява правата си по 

гаранцията при условията на проекта на договор. 

1.3. Застраховката, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на 

изпълнителя, е със срок на валидност, равен на срока на договора, удължен с 30 (тридесет) 

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

Застраховката следва да покрива отговорността на изпълнителя и не може да бъде използвана 

за обезпечение на отговорността на изпълнителя по друг договор. Текстът на застраховката 

се съгласува с Възложителя. Възложителят упражнява правата си по застраховката при 

условията на проекта на договор. 

1.4. Възложителят освобождава и усвоява гаранцията при условията, посочени в 

проекта на договора, без да дължи лихви за периода, през който същата е престояла при него 

законосъобразно. 

 

 

VII. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА РАЗЯСНЕНИЯ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА 

УЧАСТИЕ. ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ. 

 

1. Общи указания - разяснения 

При писмено искане за разяснения по условията на обществената поръчка, направено до 5 

дни преди изтичането на срока за получаване на оферти, възложителят публикува в профила 

на купувача писмени разяснения. Разясненията се публикуват на профила на купувача в срок 

до три дни от получаване на искането и в тях не се посочва лицето, направило запитването. 

 

2. Обмяна на информация 
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2.1. До приключване на процедурата за възлагане на обществената поръчка не се позволява 

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

ЗОП и в документацията, между заинтересовано лице, участник или техни представители и: 

а) органите и служители на възложителя, свързани с провеждането на процедурата; 

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

приемането на документацията за участие. 

 

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

провеждането на процедурата, нямат право да разгласяват информация относно 

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

определени с документацията. 

 

 

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ УСЛОВИЯ 

1. Подлежащи на обжалване актове 

Всяко решение в процедурата за възлагане на обществената поръчка до сключването на 

договора подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията относно 

неговата законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни икономически, 

финансови, технически или квалификационни изисквания в обявлението, документацията 

или във всеки друг документ, свързан с процедурата. 

2. Подаване на жалба 

 Сроковете и условията за подаване на жалба са указани в част шеста, Глава двадесет 

и седма, Раздел I ЗОП 

3. Сроковете, посочени в тази документация, се изчисляват, като следва: 

3.1. При определяне на срокове, които са в дни и се броят след определено действие или 

събитие, не се брои денят на настъпване на действието или събитието. 

3.2. Когато срокът изтича определен брой дни преди известен ден, този ден се взема предвид 

при определяне на датата, до която се извършва съответното действие. Когато последният 

ден от срока е неприсъствен, срокът изтича в първия присъствен ден. 

3.3. Последният ден на срока изтича в момента на приключване на работното време на 

възложителя. 

3.4. Сроковете в документацията са в календарни дни. Когато срокът е в работни дни, това е 

изрично указано при посочването на съответния срок. 
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За неуредените в настоящата документация въпроси се прилагат разпоредбите на 

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

поръчки. 

Неразделна част от настоящата документация са: 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение № 1  Решение № ОП-055-01-126 от 11.06.2020 г. 

    на главния секретар на Народното събрание за    

Приложение № 2  Обявление за обществената поръчка 

Приложение № 3  Образец на Единен европейски документ  

за обществени поръчки 

Приложение № 4. Образец на техническо предложение  

Приложение № 5 Образец на ценово предложение  

Приложение № 5.1. Образец на ценова листа  

Приложение № 6   Проект на договор 

Приложение № 7   Образец на опис на документите 
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