
 ОБЩИНА  ВЪРШЕЦ 
Адрес: 3540 гр.Вършец, бул.България 10, обл. Монтана 

Тел: 09527/ 22-22; 09527/ 20-02 ;  факс: 09527/ 23-23 

e-mail:admin_varshetz@mail.bg 

www.varshets.bg. 
 

 

 

ОДОБРЯВАМ …………………………. 

                                                                                      

          КМЕТ НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ 

                       инж. Иван Михайлов Лазаров 

 

 

 

 

 

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я 
 

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И 

ШЕСТА ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ (ЗОП) С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА 

НА УПОТРЕБЯВАНИ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И СПЕЦИАЛИЗИРАНА 

ТЕХНИКА ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ“, РАЗДЕЛЕНА НА ЧЕТИРИ 

САМОСТОЯТЕЛНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, КАКТО СЛЕДВА: ОП № 1 „ТРАКТОР 

СЪС САМОСВАЛНО РЕМАРКЕ“, ОП № 2 „САМОХОДНА МЕТАЧНА МАШИНА“, ОП № 

3 „КАМИОН С ОПЕСЪЧИЕЛ“ И ОП № 4 „ВИСОКОПРОХОДИМ АВТОМОБИЛ“. 
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ДАННИ ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 

ОБЩИНА ВЪРШЕЦ,  

Със седалище и адрес на управление: 

гр.Вършец 3540, община Вършец, област Монтана, бул.“България“ № 10 

Тел.:  09527/22-22  

Факс: 09527/23-23 

E-mail: admin_varshetz@mail.bg 

Интернет адрес: www.varshets.bg 

Адрес на профила на купувача: 

http://www.varshets.bg/index.php?option=administrate&range=_buyer&case=competitions 

 

ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

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

за обществените поръчки /зоп/. 

 

ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА  

 

         „Доставка на употребявани моторни превозни средства и специализирана техника за нуждите 

на община Вършец“, разделена на четири самостоятелно обособени позиции, както следва:  

 

          Обособена позиция № 1 „Трактор със самосвално ремарке“ 

  

          Обособена позиция № 2 „Самоходна метачна машина“ 

 

          Обособена позиция № 3 „Камион с опесъчиел“ 

 

          Обособена позиция № 4 „Високопроходим автомобил“. 

 

ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА 

 

         „Доставка на употребявани моторни превозни средства и специализирана техника за нуждите 

на община Вършец“, разделена на четири самостоятелно обособени позиции, както следва: 

Обособена позиция № 1 „Трактор със самосвално ремарке“, Обособена позиция № 2 

„Самоходна метачна машина“, Обособена позиция № 3 „Камион с опесъчиел“, Обособена 

позиция № 4 „Високопроходим автомобил“. 

          Доставката следва да се извърши съгласно Техническата спецификация на Възложителя.  

 

СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 
 

Срока за изпъление на поръчката до 30 /тридесет/ календарни дни считано от датата на 

сключване на договора за съответната обособена позиция.  

 

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА  

гр.Вършец, община Вършец, област Монтана, гараж да сектор „Чистата“ на община 

Вършец с адрес: гр.Вършец, вестност „Арчините“ /на изхода на града в посока гр.Белковица/. 

 

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА  

Стойността на поръчката се определя в български лева без ДДС. 

Общата прогнозна стойност за изпълнение предмета на настоящата поръчка е в размер на 

49 100 лв. без ДДС (четиридесет и девет хиляди и сто лева без ДДС), разделена по обособени 

позиции, както следва: 

          Обособена позиция № 1 „Трактор със самосвално ремарке“ – 10 000 лв. без ДДС 

  

          Обособена позиция № 2 „Самоходна метачна машина“ – 20 800 лв. без ДДС 

http://www.varsnetf.bg/
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          Обособена позиция № 3 „Камион с опесъчиел“ - 10 000 лв. без ДДС 

 

          Обособена позиция № 4 „Високопроходим автомобил“ – 8 300 лв., без ДДС 

 

          Общата прогнозна стойност на поръчката, както и по отделните самостоятелно обособени 

позиции е крайна и не може да се надвишава.  

 

ФИНАНСИРАНЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Финансирането е със средства от бюджет 2020 г. на община Вършец. 

Заплащането на доставените употребявани МПС и специализирана техника ще се извърши 

след доставка на автомобилите в гаража на сектор „Чистота“ на община Вършец. 

Възложителят контролира, приема, подписва и съхранява всички документи по изпълнение 

на договора, като проверява доставените употребявани МПС и специализирана техника отговарят 

ли на техническите спецификации по отделните самостоятелно обособени позиции и на 

техническите предложения на участниците. 

Условията и начина на плащане са уредени в проекта на договора към настоящата поръчка. 

 

ГАРАНЦИОНЕН СРОК НА ДОСТАВЕНАТА ТЕХНИКА 

 

          По обособена позиция № 1 „Трактор със самосвално ремарке“ – 1 /един/ месец. 

  

          По обособена позиция № 2 „Самоходна метачна машина“ – 6 /шест/ месеца. 

 

          По обособена позиция № 3 „Камион с опесъчиел“– 1 /един/ месец. 

 

          По обособена позиция № 4 „Високопроходим автомобил“– 1 /един/ месец. 

 

 

    ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

    За всяка от обособените позиции е изготвена техническа спецификация. 

     

Важно: Навсякъде в техническата спецификация или в други части на документацията за 

участие, където се съдържа посочване на регистър, документ за право на изпълнение на 

конкретна дейност или правно основание за извършване на конкретна дейност да се чете и 

разбира "аналогична/и, в зависимост от законодателството на държавата, в която 

чуждестранният участник е установен". 

Навсякъде в техническата спецификация или в други части на документацията за участие, 

където се съдържа посочване на конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, 

тип, произход, стандарт или производство да се чете и разбира „или еквивалент“. 

 

 

УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ  

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ  

Възложителят открива възлагането на обществената поръчка с публикуване в РОП на 

АОП в раздел „Обяви“ и в Профила на купувача в сайта на община Вършец на обява за събиране 

на оферти. Заедно с обявата възложителят публикува указанията за участие и всяка друга 

информация, свързана с изпълнението на поръчката. 

Адрес на профила на купувача:  

           http://www.varshets.bg/index.php?option=administrate&range=_buyer&case=competitions 
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РАЗЯСНЕНИЯ 

 При писмено искане, направено до 3 /три/ дни преди изтичането на срока за получаване на 

оферти, възложителят най-късно на следващия работен ден публикува в профила на купувача 

писмени разяснения по условията на обществената поръчка.  

 

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ  

 

           В настоящата обществена поръчка може да участва всяко българско или чуждестранно 

физическо или юридическо лице, включително техни обединения, както и всяко друго 

образование, което има право да изпълнява строителство, доставки или услуги съгласно 

законодателството на държавата, в която то е установено, и което отговаря на изискванията 

посочени в Закона за обществени поръчки (ЗОП), Правилника за прилагане на Закона за 

обществени поръчки (ППЗОП) и предварително обявените условия и изисквания на 

Възложителя посочени в настощите указания. 

При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените 

от Възложителя условия. Участниците са длъжни да спазват изискуемите срокове и условия, 

посочени в указанията, техническите спецификации, ЗОП и ППЗОП. 

В случай, че бъде представена оферта, която не включва пълния обем от дейности, 

участникът ще бъде отстранен от участие. 

Участникът, избран за изпълнител, трябва да изпълни поръчката в зададения обем, за 

цена не по-висока от оферираната и в срок, не по - дълъг от посочения в офертата. 

Не се допуска едно и също физическо или юридическо лице да участва едновременно в 

две обединения, които са участници в настоящата обществена поръчка, или да участва в 

обществената поръчка самостоятелно и в обединение. 

Установяването на подобно обстоятелство ще доведе до отстраняване на всички 

предложения, с които е ангажирана страната. 

В случай, че участникът участва като обединение, което не е регистрирано като  

самостоятелно юридическо лице, участниците в обединението сключват споразумение 

помежду си, в което следва да са предвидени: правата и задълженията на участниците в 

обединението; разпределението на отговорността между членовете на обединението; 

дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. В него или в друг отделен 

документ, участниците в обединението трябва да определят и партньор, който да представлява 

обединението за целите на обществената поръчка. Всички членове в обединението да са 

солидарно отговорни заедно и поотделно за изпълнението на договора за обществена поръчка. 

Не се допускат промени в състава на обединението след подаване на офертата и за целия период 

на изпълнение на договора. 

Споразумението за създаване на обединение или друг документ, от който да е видно 

правното основание за създаване на обединение, задължително се прилага към офертата на 

участника в заверено копие. 

Когато участникът, избран за изпълнител е неперсонифицирано обединение на 

физически и/или юридически лица, възложителят няма изискване за създаване на юридическо 

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

изпълнителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по 

БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която 

обединението е установено. 

Възлагането на работи на подизпълнители е допустимо само ако участникът приеме, че 

отговаря за действията, бездействията и работата на посочените подизпълнители като за свои 

действия, бездействия и работа. 

Всеки участник в обществената поръчка е длъжен да заяви в офертата си дали при 

изпълнението на поръчката ще използва подизпълнители. 



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. 

Лице, което е дало съгласието си и фигурира като подизпълнител в офертата на друг 

участник, не може да представя самостоятелна оферта. 

 

         Лично състояние                        

 Не може да участва в настоящата обществена поръчка, съответно Възложителят ще отстрани 

от участие в обществената поръка всеки участник, при който е налице някое от обстоятелства 

посочени в чл. 54, ал. 1 от ЗОП: 

1. е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 

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

от  Наказателния кодекс;  

2.         е осъден с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в 

друга държава членка или трета страна; 

1. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 

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

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

аналогични задължения съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или 

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

2. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5; 

3. е установено, че: 

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

основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

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

за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

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

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

чл. 245 и чл. 301 – 

305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата 

мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно 

законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен; 

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

 Забележка: "Конфликт на интереси" по смисъла на § 2, т. 21 от ДР на ЗОП е налице, когато 

възложителят, негови служители или наети от него лица извън неговата структура, които 

участват в подготовката или възлагането на обществената поръчка или могат да повлияят на 

резултата от нея, имат интерес, който може да води до облага по смисъла на чл. 54 от Закона за 

 противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и за който 

би могло да се приеме, че влияе на тяхната безпристрастност и независимост във връзка с 

възлагането на обществената поръчка. 

При участие на подизпълнители или използване капацитета на трети лица, за същите следва 

да не са налице горните основания за отстраняване от обществената поръчка. 

Когато участникът е обединение от физически и/или юридически лица, изискванията по чл. 

54, ал. 1 от ЗОП се прилагат за всеки член на обединението. 

При участие в обществената поръчка участниците удостоверяват липсата на обстоятелствата по 

чл. 54, ал. 1 от ЗОП като представят собственоръчно подписани декларации. Декларацията за 

липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се подписва от лицата, които 

представляват участника. Когато участникът се представлява от повече от едно лице, 

декларацията за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-6 от ЗОП се подписва от лицето, което 

може самостоятелно да го представлява. 



Участник, за когото са налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, има право да 

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

въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. 
 

 

КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР 

 

            Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност: 

            Не се изисква. 

            Икономическо и финансово състояние: 

            Възложителят не поставя изискване за икономическо и финансово състояние. 

            Технически и професионални способности: 

            Възложителят не поставя изискване за технически и професионални способности. 

 

КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА 

Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта.  

„Икономически най-изгодна оферта“, която се определя въз основа на критерия за 

възлагане „най-ниска цена“, съгласно чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП. 

 

НЕОБИЧАЙНО БЛАГОПРИЯТНИ ОФЕРТИ 

 

1. Съгласно разпоредбата на чл.72, ал.1 от ЗОП, 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 ще изиска подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване, която се 

представя в 5-дневен срок от получаване на искането. Това изискване се прилага за всички 

самостоятелно обособени позиции по отделно. 

2. Съгласно разпоредбата на чл.72, ал.2 от ЗОП: Обосновката по т. 1 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; 

           -възможността участникът да получи държавна помощ. 

3. Получената обосновка се оценява по отношение на нейната пълнота и обективност относно 

обстоятелствата по т. 2, 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.  

4. Не се приема оферта, когато се установи, че предложените в нея цена или разходи са 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 от 

ЗОП.  

5. 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 на чл. 107 от ДФЕС.  

6. Възложителите са длъжни да уведомяват Европейската комисия за всички случаи по т.5.  



7. 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. 2. 

 

ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА 

 

ЗАЯВЯВАНЕ НА УЧАСТИЕ 

 

1. Участниците трябва да проучат всички указания и условия за участие, дадени в 

указанията към обявата; 

2. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към 

обявените от възложителя условия и Техническите спецификации; 

3. Отговорността за правилното разучаване на указанията за участие се носи 

единствено от участниците; 

4. Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички 

изисквания и условия, посочени в тези указания, при спазване на разпоредбите на ЗОП и 

ППЗОП; 

5. Всеки участник в обществената поръчка има право да представи само една оферта; 

6. Не се предвижда възможност за предоставяне на варианти на офертите; 

7. При подаване на офертите си участниците могат да посочат информация от 

офертата, която има конфиденциален характер във връзка с наличието на търговска тайна. 

При позоваване на конфиденциалност, възложителя няма право да разкрива информацията, 

предоставена му от участника. Участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по 

отношение на предложенията от офертите им, които подлежат на оценка. 

8. Представените образци в документацията за участие и условията описани в тях са 

задължителни за участниците. Офертите на участниците трябва да бъдат напълно съобразени 

с тези образци. Ако офертата не е представена по приложените образци, Възложителят има 

право да отстрани участника, поради несъответствие на офертата с изискванията за участие. 

9. Участниците следва да представят оферта за цялостно изпълнение на поръчката. 

10. Разходите, свързани с подготовката и представянето на офертата за участие в 

обществената поръчка, са за сметка на участниците. 

11. Офертата, включително всички придружаващи я документи и данни се подписват 

само от законните представители на участника, съгласно съдебната му регистрация или от 

изрично упълномощени за това лица, като в този случай се представя пълномощно - оригинал 

или копие заверено с гриф „Вярно с оригинала”. 

12. Всички документи следва да са с дата на издаване, предшестваща подаването на 

офертата не повече от 3 месеца или да са в срока на тяхната валидност. 

13. Всички документи трябва да са заверени с гриф „Вярно с оригинала”, подпис и 

свеж печат на участника (ако са копия), освен документите, за които са посочени конкретни 

изисквания за вида и заверката им. В случаите, в които участника е обединение, което не 

разполага със собствен печат, върху документите може да бъде положен печат на един от 

участниците в обединението; 

14. Всички документи, свързани с предложението, следва да бъдат на български език. 

Ако в предложението са включени документи и референции на чужд език, то следва да са 

придружени от легализиран превод на български; 

15. По офертата не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или 

корекции, освен ако не са заверени с подпис на лицето с представителни функции, съгласно 

удостоверението за актуално състояние или упълномощено от него лице. 

16. Офертата се представя в запечатана непрозрачна опаковка. Върху опаковка се 

изписва следният текст: 

 
 



Участникът не може в офертата си да поставя 

 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТИТЕ 

За участие в поръчката заинтересованите лица подават оферти, към които прилагат и 

информация относно липсата на основания за отстраняване и съответствието си с критериите за 

подбор. Офертата включва: 

          1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в опаковката, подписан 

от участника (Образец № 1); 

          2. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата не е 

законният представител на участника. В случай, че упълномощеното лице подписва 

Техническото и/или Ценовото предложение, пълномощното трябва да е изрично, с 

нотариална заверка на подписите. Пълномощното следва да се представи в оригинал или 

копие, заверено с гриф "Вярно с оригинала". 

          3. Представяне на участника, което включва: адрес, включително електронен, за 

кореспонденция при провеждането на обществената поръчка (Образец № 2); 

          4. Когато участникът в обществената поръчка е обединение, което не е юридическо 

лице, следва да се представи – копие на документ, от който да е видно правното основание 

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

обществена поръчка: правата и задълженията на участниците в обединението; 

разпределението на отговорността между членовете на обединението; дейностите, които 

ще изпълнява всеки член на обединението; определяне на партньор, който да представлява 

обединението за целите на обществената поръчка; уговаряне на солидарна отговорност, 

когато такава не е предвидена съгласно приложимото законодателство. 

         5. Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП, за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 

1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП (Образец № 3); 

            6.Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП, за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, 

т. 3- 6 от ЗОП (Образец № 4); 

            7. Декларация за участие на подизпълнители (Образец № 5); 
8. Декларация за съгласие за участие на подизпълнител (Образец № 6) - (ако е 

приложимо); 

         9.Техническо предложение (Образец № 7); 

            10. Ценово предложение (Образец № 8). 

 

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ 

 

Срокът за подаване на оферти е описан в обявата за настоящата обществена 

поръчка публикувань в РОП на АОП и в Профила на купувача в сайта на община 

Вършец 

Възложителят удължава срока с най-малко 3 /три/ дни, когато в първоначално 

определения срок са получени по-малко от 3 /три/ оферти.  

След изтичане на този срок възложителят разглежда и оценява получените оферти 

независимо от техния брой.  

Документите, свързани с участието в обществената поръчка, се представят от участника, 

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

услуга с препоръчана пратка с обратна разписка в деловодството на Общинска администрация – 

Вършец с адрес гр.Вършец 3540, община Вършец, област Монтана, бул.“България“ № 10.  

Документите се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват: 

1. наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е 

приложимо; 

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

3. наименованието на поръчката. 

За получените оферти при възложителя се води регистър, в който се отбелязват: 

1. подател на офертата или заявлението за участие; 

2. номер, дата и час на получаване; 

       3. причините за връщане на офертата, когато е приложимо. 



При получаване на офертата върху опаковката се отбелязват поредният номер, датата и 

часът на получаването, за което на приносителя се издава документ. 

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

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

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

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

подписва от представител на възложителя и от присъстващите лица. Офертите на лицата от 

списъка се завеждат в регистъра. Не се допуска приемане на оферти от лица, които не са 

включени в списъка. 

Получените офертите се предават на председателя на комисията за разглеждане и оценка 

на офертите, за което се съставя протокол с данните от регистъра. Протоколът се подписва от 

предаващото лице и от председателя на комисията. 

 

РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

След изтичането на срока за получаване на оферти възложителят със заповед определя 

нечетен брой лица, които да разгледат и оценят получените оферти. 

Комисията започва работа след получаване на представените оферти и с данните от 

регистъра.  

Членовете на комисията представят на възложителя декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП 

за липса на конфликт на интереси с участниците след получаване на списъка с участниците и на 

всеки етап от процедурата, когато настъпи промяна в декларираните данни. 

Отварянето на офертите ще се извърши в заседателна зала в сградата на Общинска 

администрация – Вършец с адрес: гр.Вършец, община Вършец, област Монтана, бул.“България“ 

№ 10, ет.4. 

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в 

обществената поръчка или техни упълномощени представители. 

Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и обявява ценовите 

предложения. При извършване на тези действия могат да присъстват представители на 

участниците. 

Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с 

предварително обявените от възложителя условия. 

 

ПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА    

 

Комисията съставя протокол за разглеждането и оценката на офертите и за класирането 

на участниците.  

Протоколът се представя на възложителя за утвърждаване, след което в един и същ ден 

се изпраща на участниците и се публикува в профила на купувача.  

 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ. ПРЕКРАТЯВЯНЕ ВЪЗЛАГАНЕТО НА 

ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

 

Възложителят определя изпълнител по всяка от самостоятелно обособените позиции 

предмет на обществената поръчка участници за които са изпълнени следните условия:  

1. Не са налице основанията за отстраняване от поръчката, освен в случаите по чл. 54, ал. 

3 от ЗОП, и отговаря на критериите за подбор;  

2. Офертата на участника е получила най-висока оценка при прилагане на предварително 

обявените от възложителя условия и избрания критерий за възлагане.  

Възложителят може да прекрати възлагането на поръчката до сключване на договора за 

възлагане на обществената поръчка, като публикува съобщение на профила на купувача, в 

което посочва и мотивите за прекратяването.  

 

СКЛЮЧВАНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОР 

 

Договор за възлагане на обществена поръчка за доставка се сключва за всяка 

самостоятелно обособена позиция, както следва: 



Преди сключването на договор за обществена поръчка възложителят изисква от 

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

липсата на основанията за отстраняване от поръчката, както и съответствието с поставените 

критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има 

такива.  

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

представя:  

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

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

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

Възложителят сключва договор за обществена поръчка с определения изпълнител в 30 

/тридесет/ дневен срок от датата на определяне на изпълнителя. В случаите по чл. 191, ал. 1, т. 3 

от ЗОП договорът се сключва не по-късно от 5 работни дни от датата на определяне на 

изпълнител.  

Възложителят може да сключи договор със следващия класиран участник, когато 

избраният за изпълнител участник откаже да сключи договор или не се яви за сключването му в 

определения от възложителя срок, без да посочи обективни причини.  

В случаите по чл. 116, ал. 1, т. 6 от ЗОП изменение на договор е допустимо, при условие 

че след изменението общата стойност на договора не надхвърля праговите стойности по чл. 20, 

ал. 3 от ЗОП.  
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