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                                      Съдържание: 
 
 

1. Решение ……/…..11.2017 г., на Кмета на община Вършец 

 
2. Обявление за обществена поръчка. 

  
3. Указания за подготовка на офертата, реда и условията за 

провеждане на публично състезание за възлагане на 
обществената поръчка, методика за определяне на 
комплексната оценка. 
 

4. Образци на документи; 
 

    5. Проект на договор; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                     Ноември 2017 г. 



УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА, РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА 
ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА 

ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА, МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ  
НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА. 

 
Тези указания определят общите правила за подготовката на заявленията и офертите , 
изискванията към участниците в процедура по реда на Закон за обществените поръчки (ЗОП). 
Участник в процедура за обществена поръчка може да бъде всяко българско или 
чуждестранно юридическо лице, както и техни обединения, които за изпълнение на услугите 
имат изискващите се лицензии, техническо оборудване и възможности за качествено и в пълен 
обем изпълнение на доставките. Изисквания към участниците: 
1.Да са лицензиран търговец на електрическа енергия, съгласно чл. 39 във връзка с чл. 69 и чл. 
69а от Закона за енергетиката и координатор на балансираща група или еквивалентно; 
2.Да имат валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството, отговаряща 
на изискването на стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен с обхват търговия с 
електроенергия и координатор на стандартна балансираща група. 
3.Да разполага с техническо оборудване, необходимо за изпълнение на поръчката; 
4.Да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, най-
много за последните три години от датата на подаване на заявлението или на офертата - за 
доставки; 
 

ОБЕКТ, ПРЕДМЕТ И КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА : 
 
Обектът на обществена поръчка e „Доставка на електрическа енергия и координатор на 
балансираща група за нуждите на община Вършец" за срок от 12 м., и включва: 
- доставка на електрическа енергия - ниско напрежение; 
-оформяне на документи и регистрация при първоначалната смяна на доставчика; 
- Планиране и прогнозиране от името на клиента; 
- Изготвяне и подаване на почасови товарови графици от името на клиента, като 
рисковете свързани с прогнозирането и небалансите остават за сметка на изпълнителя; 
- Участие във фирмената балансираща група; 
- Поръчката се изпълнява до местата на доставка на територията на община Вършец към 
включени в електроразпределителна мрежа обекти на възложителя, съгласно списък, който се 
прилага към договора. 
- Срокът за изпълнение на поръчката е 12 месеца, считано от датата на подписване на 
договора. 
- Плащанията ще се извършват по банков път по посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ банкова 
сметка в срок до 30 дни , след получаване на надлежно оформена данъчна фактура и нейното 
потвърждаване 
- Изпълнителят, извършващ доставка на електрическа енергия, следва да е и координатор 
на балансираща група, както и да е лицензиран търговец на електрическа енергия, съгласно 
чл. 39 във връзка с чл. 69 и чл. 69а от Закона за енергетиката и координатор на балансираща 
група или еквивалентно; 
- Изпълнителят осигурява на Възложителя услуга по прогнозиране на потреблението и 
отговорност за балансиране. 
- Качеството на доставената електрическа енергия трябва да отговаря на показателите за 
качество на електроенергията, според Българският държавен стандарт, който е хармонизиран 
със стандартите на Европейския съюз. 
- Възложителят изисква предложената от участника цена да е единна и да включва 
всички разходи за доставката на електрическа енергия, участието в балансираща група и 
разходите за балансиране. Възложителят няма да заплаща отделно суми за наличие на 
небаланси и такса за участие в балансиращата група. В случаите на небаланси, същите са за 
сметка на Изпълнителя. 
 
 
 



ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕСЕЧНОТО ПОТРЕБЛЕНИЕ 
ЗА ПОСЛЕДНИТЕ ДВАНАДЕСЕТ МЕСЕЦА 

 
 

Месечно потребление на електрическа енергия 
 

 
Месец 

 

 
Количество Kvh месечно 

Октомври 2016 81 370 Kvh 
Ноември 2016  88 650 Kvh 
Декември 2016 103 335 Kvh 
Януари 2017 103 468 Kvh 
Февруари 2017 94 076 Kvh 
Март 2017 81 659 Kvh 
Април 2017  63 930 Kvh 
Май 2017 54 656 Kvh 
Юни 2017 47 465 Kvh 
Юли 2017 31 412 Kvh 
Август 2017 45 272 Kvh 
Септември 2017 53 524 Kvh 
                           
                          Общо годишно        

 
848 817 Kvh 

                           
                          Средно месечно потребление 

 
70734.75 Kvh 

 
Обектите и местата за измерване, за които е необходима доставката са дадени в таблицата. 
 

Ниско напрежение – две скали 

 

№ Клиентски 

номер 
Обект № 

Наименование и административен адрес 

на обекта 

1.  210004017727 6005098740 Вършец, ул.Д-р Елена  Теодосиева № 3, 

Децка градина. 

2.  210004019311 6005564568 Вършец, ул.Република (Г.Димитров) № 57, 

Админ. сграда 

3.  210004017826 6005098951 Горно Озирово, ул. «Кокиче“ 1, Училищен 

стол 

4.  210005303768 6005098390 Вършец, ул.Серафим Георгиев (Г.Генов) № 

6, ул. Възлова 

5.   6005098392 Вършец, ул.Васил Левски № 44, ул. 

Климатично училище 

6.   6005098394 Вършец, ул.Ботуня (9-ти септември) № 14, 

ул. МИУ 

7.   6005098397 Вършец, ул.Ботуня (9-ти септември) № 2, 

вх.А, ул. Минерална чешма-помпа 



8.   6005098432 Вършец, ул.Стефан Караджа (Ан.Златков) № 

2, вх.А, УО ТП-17 

9.   6005098435 Вършец, ул.Бреза (Безименна) № 1, ул. ТП-

Мандра 

10.   6005098438 Вършец, ул.Янко Сакъзов (Строителна) № 2, 

Улично ТП-15 

11.   6005098490 Вършец, ул.Банкя № 37, ул. ТП-26 

12.   6005098490 Вършец, ул.Банкя, ул. ТП-4 

13.   6005098493 Вършец, ул.Васил Априлов №18, ул. ТП-6 

14.   6005098499 Вършец, ул.Република (Г.Димитров) № 93, 

Улично ТП-8 

15.   6005098544 Вършец, ул.Васил Левски №7, вх.А, Улично 

освет. България 

16.   6005098547 Вършец, ул.Никола Д. Петков (Химик) № 1, 

вх.А, Ул. Профилакториум 

17.   6005098549 Вършец, ул.Република (Г.Димитров) № 14, 

вх.А Улично –Бангладеж  

18.   6005098598 Вършец, ул.Д-р Елена  Теодосиева (Л.С.) № 

11, вх.А, Улично кв.65  

19.   6005098954 Горно Озирово, ул. Кокиче(4) 1,  ТП-1 

Улично осветление 

20.   6005098957 Горно Озирово, ул. Васил Левски (1) 92,  ТП-

2 Улично осветление 

21.   6005100266 Спанчевци,  Улично осветление 

22.   6005100311 Спанчевци, ул. Пета №1 Улично осветл. ТП-

1 

23.   6005100519 Вършец, ул.Роза (Ст.Иванов) № 13, вх.А, ул. 

ТП-1А 

24.   6005100561 Вършец, ул.Бреза (Безименна) № 1,вх.А,  

улично осв. ТП-2 

25.   6005100563 Вършец, ул.Водопада № 40, вх.А, Улич.осв. 

ТП-3 

26.   6005100565 Вършец, ул.Водопада № 14, вх.А, Улич.осв. 

ТП-4 

27.   6005100569 Вършец, ул. Зано Ангелов № 16, вх.А, 

Улич.осв. ТП-5 



28.   6005100623 Вършец, ул. Георги Истатков № 21, вх.А, 

Улич.осв. ТП-6 

29.   6005100689 Горна Бела Речка, улич. Осв. 

30.   6005100786 Долна Бела Речка, улич.Осв 

31.   6005100829 Стояново, Общ. Вършец, улич.Осв 

32.   6005100907 Долно Озирово, Улич. осв. ТП-1 

33.   6005100909 Долно Озирово, Улич. осв. ТП-2 

34.   6005101146 Драганица, ул. Първа, бл. ТП-3 Улич.осв. 

ТП-3 

35.   6005101404 Черкаски, улично осв. ТП-2 

36.   6005101407 Черкаски, улично осв. ТП-3 

37.   6005101455 Черкаски, улично осв. ТП-4 

38.  210004017925 6005098430 Вършец, ул.България (В.Коларов) № 10, 

дежурна стая 

39.   6005098592 Вършец, ул.Република (Г.Димитров) № 55, 

Ритуална зала 

40.   6005098953 Горно Озирово, ул. Васил Левски (1) 27,  

Кметство 

 

Ниско напрежение – една  скала 

 

№ Клиентски 

номер 
Обект № 

Наименование и административен адрес 

на обекта 

1.  210004017727 6005097703 Вършец, ул.Република (Г.Димитров) №108, 

Профсъюзен дом 

2.   6005099012 Горно Озирово, ул. Кокиче 1, ЦДГ 

3.   6005099213 Вършец, ул.Ал. Стамболийски №37, Детска 

ясла 

4.   6005100316 Спанчевци, ул.Седемнадесета №1, ЦДГ 

5.   6005100682 Вършец, ул.Младост (М.Христов) №7, 

вх.А, ЦДГ 

6.   6005100959 Долно Озирово, ул. Трета №2, ЦДГ 

7.   6005101203 Драганица, ул. Първа №22, ЦДГ 



8.  210004019311 6005099177 Вършец, ул. Ст. Стамболов (Г.Моцов) №2, 

Канцелария 

9.   6005101209 Драганица, ул. Първа №22, Пенсионерски 

клуб 

10.  210004017826 6005099014 Горно Озирово, ул. Кокиче(4) 6, Училище 

11.   6005099018 Горно Озирово, ул. Кокиче(4) 1, Училище 

12.   6005100517 Вършец, ул.Младост (М.Христов) №5, 

вх.А, Училищен стол 

13.   6005100683 Вършец, ул.Младост (М.Христов) №5, 

вх.А, Училище-склада 

14.   6005100950 Долно Озирово, ул. Първа №78, Учил. стол 

15.   6005100956 Долно Озирово, ул. Първа №78, Училище 

16.   6005101206 Драганица, ул. Първа №22, Училище 

17.  210005303768 6005099121 Вършец, ул.Република (Г.Димитров) №10, 

Улично осветление 

18.  210004017925 6005097289 Вършец, ул.Република (Г.Димитров) №1, 

вх.В, Погреб. дом 

19.   6005098198 Вършец, ул.Христо Ботев №42, канцелария  

20.   6005098273 Вършец, ул.България (В.Коларов) № 43, 

гаража 

21.   6005098496 Вършец, ул.България (В.Коларов) № 10, 

Шадраван център 

22.   6005098542 Вършец, ул.Република (Г.Димитров) №90, 

вх.А, Информ. бюро 

23.   6005098705 Вършец, ул. Страхил Воевода №4, Казан 

24.   6005098797 Вършец, ул.Република (Г.Димитров) №82, 

Музей 

25.   6005098850 Вършец, ул.Република (Г.Димитров) №82, 

Музей  

26.   6005099010 Горно Озирово, ул. Васил Петлешков (17) 

6, вх.А, Казан 

27.   6005099175 Вършец, ул.Република (Г.Димитров) №73, 

Изложбена зала 

28.   6005099324 Вършец, ул.Христо Ботев №42, Бръснарски 

салон 



29.   6005099413 Вършец, жк. Заножене 191, клуб на 

пенсионера 

30.   6005100312 Спанчевци, Кметство 

31.   6005100319 Спанчевци, Черква 

32.   6005100352 Вършец, ул.Република (Г.Димитров) №191, 

вх. Д, Здравна служба 

33.   6005100629 Вършец, ул.Република (Г.Димитров) №191, 

вх.В, Казан 

34.   6005100722 Горна Бела Речка, ул. Първа №41, Кметство 

35.   6005100724 Горна Бела Речка, ул.Втора №3, вх.А, 

Казан 

36.   6005100789 Долна Бела Речка, ул.Първа №40,  

Кметство 

37.   6005100827 Стояново, общ. Вършец, ул. Първа №46, 

Кметство 

38.   6005100902 Долно Озирово, ул. Първа №38, Здравна 

служба 

39.   6005100904 Долно Озирово, ул. Първа №22, Кметство 

40.   6005100953 Долно Озирово, ул.Двадесет и втора, №1, 

Казан 

41.   6005101200 Драганица, ул. Първа №44, вх.А, Кметство 

42.   6005101279 Драганица, ул. Първа №32, вх.А, Казан 

43.   6005101341 Черкаски, ул. Казанджийска (Девета А) 

№5, Казан 

44.   6005101347 Черкаски, ул. Хр. Ботев (Първа) №37, 

Здравна служба 

45.   6005101349 Черкаски, ул. Хр. Ботев (Първа) №37, 

Здравна служба 

46.   6005101401 Черкаски, ул. Хр. Ботев (Първа) №78, 

Културен дом 

47.   6005101515 Черкаски, ул. Хр. Ботев (Първа) №67, 

Работилница 

 

Забележка : Обозначени са 87 (осемдесет и седем) обекта.  



                Наименованията и административния адрес на обектите са изведени по 

фактури на ЧЕЗ Трейд България ЕАД . 

Поради спецификата и естеството на работа на Възложителя се изисква предложената 

от Участника цена, да включва единна цена на доставка на нетна активна електрическа 

енергия, без в балансиращата група допълнително да се начисляват суми за излишък и 

недостиг на небалансите.  

            Възложителят няма да заплаща такса за участие в балансираща група. 

Прогнозна стойност: Прогнозната стойност на поръчката за срока на действие на договора /12 
месеца/ е 200 000 лв. без ДДС . 
 
В табличен вид е представена информация за доставената и консумирана електроенергия за 
всеки обект за последните 12 месеца : 
 
Изпълнението на доставките ще става при спазване на изискванията на всички действащи към 
настоящия момент закони, правилници и нормативи, касаещи изпълнението на доставки от 
такъв характер. 
 

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ: 
 

Срокът на валидност на офертите трябва да бъде не по-малко от 120 (сто и двадесет) 
календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите; 
При обжалване Възложителят ще покани участниците да удължат срока на валидност на 
офертите си при нужда до сключване на договора за обществената поръчка; 
Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата 
обществена поръчка, ако след поканата и в определения в нея срок откаже да удължи срока на 
валидност на офертата или ако представи оферта с по-кратък срок за валидност. 
Максималната прогнозна стойност на настоящата поръчка е 250 000 лева без 
ДДС. 
В цената се включват всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката. 
 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ И УЧАСТНИЦИТЕ 
 

Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка 
кандидат или участник, когато: 
1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 
108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, 
чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс; 
2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, 
аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна; 
3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, 
ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или 
към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични 
задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на 
държавата, в която кандидатът или участникът е установен, освен ако е допуснато 
разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който 
не е влязъл в сила; 
5. е установено, че: 
а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата 
на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 
б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата 
на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 
6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че 
при изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил чл. 118, чл. 128, чл. 245 и 



чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на 
компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или 
участникът е установен; 
7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен. 
Възложителят може да отстрани от участие в процедура за възлагане на обществена 
поръчка кандидат или участник, за когото е налице някое от следните обстоятелства: 
  1. обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в 
процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по 
смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че 
кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобно положение, 
произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е 
установен; 

2. лишен е от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно 
законодателството на държавата, в която е извършено деянието; 

3. сключил е споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, 
когато нарушението е установено с акт на компетентен орган; 

4. доказано е, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка или 
на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до предсрочното му 
прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на 
случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на 
договора; 

5. опитал е да: 
а) повлияе на вземането на решение от страна на възложителя, свързано с 

отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна 
или заблуждаваща информация, или 

б) получи информация, която може да му даде неоснователно предимство в 
процедурата за възлагане на обществена поръчка. 
 

КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР 
 
По отношение на икономическото и финансовото състояние на кандидатите или участниците 
възложителят не поставя изисквания . 
 
По отношение на технически и професионални способности Възложителят изисква от 
кандидата или участника: 
1.Да са лицензиран търговец на електрическа енергия, съгласно чл. 39 във връзка с чл. 69 и чл. 
69а от Закона за енергетиката и координатор на балансираща група или еквивалентно; 
2.Да имат валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството, отговаряща 
на изискването на стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен с обхват търговия с 
електроенергия и координатор на стандартна балансираща група. 
З.Да разполага с техническо оборудване, необходимо за изпълнение на поръчката; 
4.Да е изпълнил минимум 1 /една/ доставка с предмет и обем, идентични или сходни с тези на 
поръчката, през последните три години от датата на подаване на заявлението или на офертата ; 
 
За доказване на техническите способности на кандидатите или участниците се представят 
следните документи и доказателства, във връзка с поставените изисквания: 
1. Копие на валиден лиценз издаден от ДКЕВР за „Търговия с електрическа енергия" 
съгласно чл. 39, ал. 1от Закона за енергетиката (ЗЕ) или еквивалентно. 
2. Копие на решение на ДКЕВР за допълване на лицензията с правата и задълженията, 
свързани с дейността „координатор на балансираща група", съгласно чл. 39, ал. 5 от ЗЕ или 
еквивалентно. 
3. Доказателство за регистрация в „Регистър на координаторите на балансиращи групи" 
на „Електроенергиен системен оператор" ЕАД или Декларация или удостоверение за 
наличието на такава регистрация от компетентните органи, съгласно съответния национален 
закон или еквивалентно. 



4. Копие на валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството, 
отговаряща на изискването на стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен с обхват търговия с 
електроенергия и координатор на стандартна балансираща група. Възложителят приема 
еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и 
други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството. 
5. Списък на доставките, които са еднакви или сходни на предмета на настоящата 
поръчка, изпълнени през последните три години до датата на подаване на офертата в 
настоящата процедура, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал 
дейността си. В списъка се посочват стойностите, датите на извършване, предмета и 
получателите на доставките. Списъкът следва да е придружен с доказателства за извършените 
доставки. 
Минимално изискване: Участникът следва да е изпълнил успешно през последните 3 години 
до датата на подаване на офертата в настоящата поръчка, в зависимост от датата, на която е 
учреден или е започнал дейността си, най-малко 1 /една/ доставка с предмет, сходен с 
предмета на поръчката. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, 
изискванията по-горе трябва да бъдат изпълнени общо от обединението, а при участие на 
подизпълнители изискването се прилага съобразно вида и дела на участието им. 
 
При подаване на заявление за участие или оферта кандидатът или участникът декларира 
липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез 
представяне на единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). В него 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 кандидатът или участникът е 
установен, са длъжни да предоставят информация. 
Ако кандидатът или 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 ал. 1. 
Кандидатите и участниците могат да използват ЕЕДОП, който вече е бил използван при 
предходна процедура за обществена поръчка, при условие че потвърдят, че съдържащата се в 
него информация все още е актуална. 
Възложителят изисква от участниците и кандидатите да представят всички документи , чрез 
които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП./ 
Преди сключването на договор за обществената поръчка възложителят ще изиска от 
участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи 
липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените 
критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако 
има такива. 
  
За доказване на личното състояние, на съответствието с критериите за подбор или на 
съответствие с техническите спецификации кандидатът или участникът може да представи 
удостоверение за регистрация в официален списък на одобрени стопански субекти или 
сертификат, издаден от сертифициращ орган. 
 
Възложителят ще изиска от определения изпълнител да предостави гаранции, които да 
обезпечат изпълнението на договора Гаранцията, обезпечаваща изпълнението на договора е 3 
на сто ( 3 %) от прогнозната стойност на обществената поръчка и е със срок на валидност до 
30 дни след датата на приключване на договора . 
Гаранциите се предоставят в една от следните форми: 
1. парична сума; 
2. банкова гаранция; 
3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на 
изпълнителя. 
Гаранцията може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице - гарант. 
Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение или за 
авансово предоставените средства. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е 



юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, 
съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.Условията и 
сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение са посочени в 
проекто- договора. 

Когато избраният за изпълнител участник избере да внесе гаранцията за изпълнение по 
банков път, това следва да стане по следната банкова сметка на община Вършец: 
                          Банка "Инвестбанк" клон София - Арсеналски офис Вършец,  
                          IBAN  BG 65 IORT 8038 3300 4177 00 
                          BIC     IORTBGSF. 
 

ПЛАЩАНИЯ 
 

Заплащането ще се извършват съгласно клаузите на сключения договор. Посочената цена 
следва да включва всички разходи по изпълнение предмета на поръчката, в т. ч. услугите по 
прогнозиране на потреблението и отговорност по балансиране. В предложената цена следва да 
е включена цената на нетна активна електрическа енергия ниско напрежение, разходи за 
администриране и балансиране, всички разходи по изготвяне на дневните почасови графици. 
В балансиращата група не се начисляват суми за излишък и недостиг. В случай на небаланси 
на електрическа енергия, същите следва да са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Цената следва да 
включва активна електрическа енергия, разходи за балансиране и разходи на Участника за 
осигуряването на предлаганите услуги. Възложителят не заплаща такса за участие в 
балансираща група. В предложената цена следва да се включат и всички други неупоменати 
разходи, свързани с изпълнение на поръчката. 
Плащанията ще се извършват по банков път по посочена от Изпълнителят банкова сметка в 
срок до 30 дни от Възложителя след получаване на надлежно оформена данъчна фактура и 
нейното потвърждаване.  
Възложителят сключва с определения изпълнител писмен договор за обществена поръчка, при 
условие че при подписване на договора определеният изпълнител: 
1. представи документ за регистрация в съответствие с изискването по чл. 10, ал. 2; 
2. изпълни задължението по чл. 67, ал. 6; 
3. представи определената гаранция за изпълнение на договора; 
 
Възложителят не сключва договор, когато участникът, класиран на първо място: 
1. откаже да сключи договор; 
2. не изпълни някое от условията или 
3. не докаже, че не са налице основания за отстраняване от процедурата. 
Възложителят сключва договора в едномесечен срок след влизането в сила на решението за 
определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато предварително 
изпълнение на това решение, но не преди изтичане на 14-дневен срок от уведомяването на 
заинтересованите кандидати и/или заинтересованите участници за решението за определяне 
на изпълнител. 
 
Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни 
средства до документацията за обществената поръчка от датата на публикуване на 
обявлението в Регистъра на обществените поръчки . 
Ако в срок до три дни от публикуване на обявлението за обществена поръчка има постъпило 
искане Възложителят може да направи промени в обявлението и/или документацията на 
обществена поръчка по собствена инициатива или по искане на заинтересовано лице. 
Обявлението за изменение или допълнителна информация и решението, с което то се 
одобрява, се изпращат за публикуване в срок до 7 дни от публикуването в РОП на обявлението 
за обществена поръчка. 
Когато се удължава срокът за подаване на оферти, се взема предвид времето, необходимо за 
отразяване на разясненията или промените при подготовка на офертите. 
 
 
 



ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАЗЯСНЕНИЯ 

 

При писмено искане за разяснения по условията на обществената поръчка, направено до 7 
/седем/ 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 3 /три/ дни от получаване на 
искането и в тях не се посочва лицето, направило запитването. 
Възложителят изисква от кандидат или от участник - обединение, което не е юридическо лице, 
да представи копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на 
обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка: 
1. правата и задълженията на участниците в обединението; 
2. разпределението на отговорността между членовете на обединението; 
3. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. 
 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ 
 

За участие в процедурата заинтересованите лица подават оферти, към които прилагат и 
информация относно липсата на основания за отстраняване и съответствието си с критериите 
за подбор. 
Назначената от възложителя комисия съставя протокол за извършване на подбора на 
участниците, разглеждането, оценката и класирането на офертите. 
Възложителят утвърждава протокола по реда на чл. 106 от ЗОП. 
В 10 /десет/ дневен срок от утвърждаване на протокола възложителят издава решение за 
определяне на изпълнител или за прекратяване на процедурата. 
При прекратяване на процедурата се прилагат основанията по чл. 110 от ЗОП. 
Решението за определяне на Изпълнител или за прекратяване на процедурата се изпраща в 
един и същи ден на участниците и се публикува в профила на купувача. 
 

ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ 
 

За участие в процедурата заинтересованите лица подават оферти, към които прилагат и 
информация относно липсата на основания за отстраняване и съответствие с критериите за 
подбор и доказателства. 
Документите, свързани с участието в процедурата, се представят от кандидата или 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. 
Място и срок за подаване на оферти 
Офертата се представя от участника или от упълномощен от него представител лично или по 
пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или по куриер с обратна разписка на адреса 
на община Вършец:  
                      гр.Вършец 3540 
                      община Вършец,  
                      област Монтана,  
                      бул.“България“ № 10. 
^ Срокът за подаване на офертите е съгласно Обявлението за обществена 
поръчка; 
>• Всеки участник следва да осигури своевременното получаване на офертата от възложителя; 
> До изтичане на срока за получаване на оферти, всеки участник може да промени, допълни 
или оттегли офертата си; 
>• Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на участника в публичното 
състезание ; 
^ Допълнението и промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и условията за 
представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде отбелязан и текст 
„Допълнение/Промяна на оферта (с входящ номер)". 
 
 



ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ 
 

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

 

1. наименованието на кандидата или участника, включително участниците в 
обединението, когато е приложимо; 
2. адрес за кореспонденция, телефон , факс и електронен адрес; 
3. наименование на поръчката 
 
Опаковката включва : 
 

А.Заявление за участие , което включва най-малко следните документи: 
1. единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за кандидата 
в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя, а когато е 
приложимо - ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо 
лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат 
ангажирани в изпълнението на поръчката; 
 

2. документи за доказване на предприетите мерки за надеждност,/ ако е 
приложимо / ; 
 

3. опис на представените документи ; 

 

4. документите по чл. 37, ал. 4; от кандидат или от участник - обединение, 
което не е юридическо лице, да представи копие от документ, от който да е видно 
правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с 
конкретната обществена поръчка: 
а. правата и задълженията на участниците в обединението; 
б. разпределението на отговорността между членовете на обединението; 
в. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. 
 
Б. Оферта, която включва: 
1. техническо предложение, съдържащо: 
а) документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е 
законният представител на участника; 
б) предложение   за   изпълнение   на   поръчката; 
в) декларации за съгласие с клаузите на приложения проект на договор; за 
срока на валидност на офертата ; че при изготвяне на офертата са спазени 
задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, 
закрила на заетостта и условията на труд, 
 
2. отделен запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови параметри", който 
съдържа ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ЗОП и чл.47, ал.3 от ППЗОП. 
 
Съдържание на заявленията за участие и офертите: 
При подготовката на заявленията за участие и офертите кандидатите и участниците са длъжни 
да спазват изискванията на възложителя. 
Заявлението за участие включва най-малко следните документи: 
1. единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за 
кандидата в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя, а 
когато е приложимо - ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е 
юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще 
бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката; 
2. документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е 
приложимо; 



3.Ако е приложимо от участник - обединение, което не е юридическо лице, копие от 
документите, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и 
следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка: 
а. правата и задълженията на участниците в обединението; 
б. разпределението на отговорността между членовете на обединението; 
в. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. 
 
 
4. Декларация за актуалност на данните и автентичност на подписите в ЕЕДОП / образец № 1 / 
 
Възложителят допуска възможността информацията за съответствие с критериите за подбор 
да се предостави чрез попълване в ЕЕДОП единствено на част IV "Критерии за подбор", 
раздел "Общо указание за всички критерии за подбор". 
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. 
Когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 ЗОП се отнасят за повече от 
едно лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП. Когато е налице необходимост от 
защита на личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние, 
информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 ЗОП се 
попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата. 
 
Офертата включва: А.Техническо предложение, съдържащо: 
а) документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е 
законният представител на участника; 
б) техническо предложение   за   изпълнение   на   поръчката   в 
съответствие   с   техническата спецификация и изискванията на 
възложителя; /образец № 3/ 
в) декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор; за 
срока на валидност на офертата; че при изготвяне на офертата са спазени 
задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на 
заетостта и условията на труд ;/ образец № 2 / 
 
Б.Ценово предложение / образец № 4 / , съдържащо предложението на участника относно 
цената за доставка по видове и местонахождение в отделен запечатан непрозрачен плик с 
надпис "Предлагани ценови параметри". 
 

РЕГИСТРАЦИЯ 
 

За получените оферти и заявления за участие при възложителя се води регистър, в който се 
отбелязват: 
1. подател на офертата и заявлението за участие; 
2. номер, дата и час на получаване; 
3. причините за връщане на заявлението за участие или офертата, когато е 
приложимо. 
При получаване на заявлението за участие или на офертата върху опаковката се отбелязват 
поредният номер, датата и часът на получаването, за което на приносителя се издава 
документ. 
Не се приемат заявления за участие и 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 заявления за участие или 
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. Заявленията за участие или офертите на лицата от списъка се завеждат в регистъра . 
 



Когато по отношение на критериите за подбор или изискванията към личното състояние на 
кандидатите или участниците се установи липса, непълнота и/или несъответствие на 
информацията, включително нередовност или фактическа грешка, на кандидатите или 
участниците се предоставя възможност да представят нова информация, да допълнят или 
да пояснят представената информация. 
При разглеждане на офертите, когато е необходимо, се допуска извършване на проверки по 
заявените от участниците данни, включително чрез изискване на информация от други органи 
и лица. От участниците може да се изиска да предоставят разяснения или допълнителни 
доказателства за данни, посочени в офертата. Проверката и разясненията не могат да водят до 
промени в техническото и ценовото предложение на участниците. 
Редът за отстраняване на несъответствия и нередовности по ал. 4 се определя с правилника за 
прилагане на закона при спазване на принципите на равнопоставеност и прозрачност. 
 

ДЕЙСТВИЯ НА КОМИСИЯТА ПРИ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА  
ОФЕРТИ И ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ 

 
Комисията по чл. 103, ал. 1 от ЗОП започва работа след получаване на представените 
заявления за участие или оферти и протокола по чл. 48, ал. 6 от ЗОП. 
Получените заявления за участие или оферти се отварят на публично заседание, на което 
могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени 
представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. 
Допуска се оценка на техническите и ценовите предложения на участниците преди 
разглеждане на документите за съответствие с критериите за подбор. Тази възможност е 
посочена от възложителя в обявлението. Комисията отваря по реда на тяхното постъпване 
запечатаните непрозрачни опаковки и оповестява тяхното съдържание. Най-малко трима от 
членовете на комисията подписват техническото предложение и плика с надпис "Предлагани 
ценови параметри", отваря ценовите предложения и ги оповестява. 
Комисията предлага по един от присъстващите представители на другите участници да 
подпише техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри" и  
ценови предложения. 
Комисията разглежда документите по чл. 39, ал. 2 от ЗОП за съответствие с изискванията към 
личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, и съставя протокол. 
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 по ал. 7 и изпраща 
протокола на всички кандидати или участници в деня на публикуването му в профила на 
купувача. 
В срок до 5 работни дни от получаването на протокола по ал. 7 кандидатите и 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 или 
заявления за участие. 
Кандидатът или 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. 
Когато промените се отнасят до обстоятелства, различни от посочените по чл. 54, ал.1, т. 1, 2 и 
7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 ЗОП, новият ЕЕДОП може да бъде подписан от едно от лицата, които 
могат самостоятелно да представляват кандидата или участника. 
След изтичането на срока комисията пристъпва към разглеждане на допълнително 
представените документи относно съответствието на кандидатите /участниците с 
изискванията към личното състояние и критериите за подбор. 
При извършването на предварителния подбор и на всеки етап от процедурата комисията може 
при необходимост да иска разяснения за данни, заявени от кандидатите и участниците, и/или 
да проверява заявените данни, включително чрез изискване на информация от други органи и 
лица. 



Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително 
обявените от възложителя условия. 
Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, с предимство се класира 
офертата, в която се съдържат по-изгодни предложения, преценени в следния ред: 
1. по-ниска предложена цена; 
2. по-изгодно предложение за размера на разходите, сравнени в низходящ ред съобразно 
тяхната тежест; 
3. по-изгодно предложение по показатели извън посочените по т. 1 и 2, сравнени в 
низходящ ред съобразно тяхната тежест. 
Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на 
първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани в съответствие с ал. 2 или 
ако критерият за възлагане е най-ниска цена и тази цена се предлага в две или повече оферти. 
Комисията изготвя протокол за резултатите от работата си, който се подписва от всички 
членове и се предава на възложителя заедно с цялата документация. включително 
представените мостри и/или снимки. 
 

ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 
 

След влизането в сила на решението за избор на изпълнител страните сключват договор за 
възлагане на обществената поръчка. 
Когато   определеният  за   изпълнител   участник   откаже   да   сключи договор, възложителят 
прекратява процедурата или определя за изпълнител втория класиран участник. За отказ се 
приема и неявяването на уговорената дата за подписване на договор за възлагане на 
обществената поръчка, освен ако неявяването е по обективни причини, за което възложителят 
е уведомен своевременно. 
Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или 
юридически лица и възложителят не е предвидил в обявлението изискване за създаване на 
юридическо лице, договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят 
представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и 
регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на 
държавата, в която обединението е установено. 
 

МЕТОДИКА ЗА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА И НАЧИН 
ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОЦЕНКАТА 

 
Оценяването на офертите се извършва по критерия за възлагане „най-ниска цена". 
 
Класиране на Участниците: 
 
Крайното класиране на участниците се извършва по предложените ценови параметри и на 
първо място се класира участника предложил най-ниска цена за единица ел. енергия. Цената 
следва да се посочи за 1 Kvh в лева без ДДС, с точност до втория знак след десетичната 
запетая. 
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. Обосновката може да се отнася до: 
1. икономическите особености на производствения процес, на предоставяните услуги 
или на строителния метод; 
2. избраните технически решения или наличието на изключително благоприятни условия 
за участника за предоставянето на продуктите или услугите . 
3. оригиналност на предложеното от участника решение по отношение на доставките 
или услугите; 
4. спазването на задълженията по чл. 115; 
5. възможността участникът да получи държавна помощ. 



 
Получената обосновка се оценява по отношение на нейната пълнота и обективност относно 
обстоятелствата по ал. 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. 
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. 
 
Разходи за изработване на офертите 
Разходите за изработването и подаването на офертите са за сметка на участниците . 
Участниците не могат да имат претенции по направените от самите тях разходи по 
подготовката и подаването на офертите им, включително и при отстраняване от участие. 
Финансиране 
Финансирането на обществената поръчка ще е със средства от общинския бюджет . 
 

УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА 
 
Публично състезание е процедура за възлагане на обществена поръчка, при която всички 
заинтересовани лица могат да подадат оферта. Заинтересовани лица са български или 
чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения, които 
отговарят на определените в ЗОП и предварително обявените от Възложителя условия. 
Стойността на поръчката е съгласно чл. 20 ал.2 от ЗОП между 70 000 и 264033 лева без ДДС за 
доставки. 
Когато се подава повече от един ЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с критериите за подбор, 
се съдържат само в ЕЕДОП, подписан от лице, което може самостоятелно да представлява 
съответния стопански субект. 
Възложителят допуска възможността информацията за съответствие с критериите за подбор 
да се предостави чрез попълване в ЕЕДОП единствено на част IV "Критерии за подбор", 
раздел "Общо указание за всички критерии за подбор". 
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. 
Документацията за участие в настоящата процедура е безплатна и може 
да се изтегли от „Профила на купувача" на интернет адрес: http://varshets. 
bg/index.php?option=administrate&range=_buyer&case=competitions&id=4 
 
Всички разходи, свързани с участието в публичното дсъзтезание за възлагане 
на обществена поръчка, включително и разходите във връзка с проучванията и 
запознаването с предмета на обществената поръчка, са изцяло за сметка на заинтересованите 
лица, съответно на участниците. 
До приключване на процедурата за възлагане на обществена поръчка не се позволява размяна 
на информация по въпроси, свързани с провеждането й, освен по реда, определен в ЗОП и в 
документацията, между заинтересовано лице, участник или техни представители и: 
 
а) органите и служители на общинската администрация, свързани с провеждането на 
процедурата; 
б) органите, длъжностните лица, консултантите и експертите, участвали в изработването и 
приемането на документацията за участие. 
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 откритата процедура, освен в случаите и по реда, 
определени с документацията; 
Всички комуникации и действия между Възложителя и участниците, свързани с настоящата 
процедура са в писмен вид и само на Български език. Писма/кореспонденция представени на 
чужд език се представят задължително в превод на Български език. Работния език за 
изпълнение на поръчката е български. 
Обменът на информация между Възложителя и участника може да се извършва по един от 
следните допустими начини: 
а) лично - срещу подпис; 
б) по пощата - чрез препоръчано писмо с обратна разписка, изпратено на 
посочения от участника адрес; 
в) чрез куриерска служба; 
г) по факс; 
д) по електронен път - по електронна поща. В случай, при уведомяване 
по електронна поща (вкл.и такава посочена на официален уебсайт на 
участника), моментът на получаването от участника/ заинтересовано 
лице/изпълнител се счита от датата на получено при Възложителя 
електронно автоматично генерирано съобщение за изпратено на посочения от участника 
електронен адрес. 
е) чрез комбинация от тези средства. 
При промяна в посочения електронен адрес и факс за кореспонденция, лицата са длъжни в 
срок до 24 (двадесет и четири) часа надлежно да уведомят Възложителя; 
Неправилно посочен адрес или факс за кореспонденция или не уведомяване за промяна на 
адреса или факса за кореспонденция освобождава Възложителя от отговорност за неточно 
изпращане на уведомленията или информацията; 
Обменът и съхраняването на информация в хода на провеждане на процедурата за възлагане 
на обществена поръчка се извършват по начин, който гарантира целостта, достоверността и 
поверителността на информацията;за извършване на официални преводи. 
Изисквания към документите: 
Всички документи трябва да са: 
^ Подписани или заверени (когато са копия) с гриф „Вярно с оригинала", подпис и свеж печат, 
освен документите, за които са посочени конкретните изисквания за вида и заверката им; 
^ Документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителни функции, 
назовани в удостоверението за актуално състояние или упълномощени за това лица; Във 
втория случай се изисква да се представи нотариално заверено пълномощно за изпълнението 
на такива функции; 
> Всички документи, свързани с предложението, следва да бъдат на български език; 
Ако в предложението са включени документи, удостоверения на чужд език, то следва да са 
придружени от превод на български език. В изрично предвидените от ЗОП случаи, 
документите на чужд език се представят в официален превод* на български език. 
^ По предложението не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или 
корекции. 
 
*Официален превод е превод, извършен от преводач, който има сключен договор с 
Министерството на външните работи за извършване на официални преводи. 
 
По неуредените въпроси от настоящата документация ще се прилагат разпоредбите на Закона 
за обществените поръчки, Правилника за прилагана на Закона за обществените поръчки и 
действащото българско законодателство. 
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