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Раздел І. РЕШЕНИЕ и ОБЯВЛЕНИЕ  

 
За провеждане на обществена поръчка „открита процедура“ по ЗОП с предмет: 

"Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж и 

детските градини на община Вършец". 

          

РАЗДЕЛ II: ОБЩИ УСЛОВИЯ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТАТА 
ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

 
Настоящата документация е изготвена на основание чл. 28 от Закона за обществените 

поръчки /ЗОП/ и Решение № 268/22.07.2014 г., на Кмета на Община Вършец за откриване на  
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на хранителни продукти 
за нуждите на Домашен социален патронаж и детските градини на община Вършец".и 
обявление за обществена поръчка изпратено за публикуване до Агенция по обществени 
поръчки в Регистъра на обществените поръчки. 

Настоящата документация е изготвена с цел да Ви помогне да се запознаете с условията 
и да подготвите своите оферти за участие в тази процедура, съгласно Закона за обществени 
поръчки /ЗОП/ и обявените условия на Възложителя. 

Участниците в процедурата следва да прегледат и да се съобразят с всички указания, 
образци, условия и изисквания, представени в документацията. 

 

1. ОБЩИ УКАЗАНИЯ 

 

1.1. Документация за участие в процедурата може да бъде закупена на хартиен носител 
всеки работен ден от 8:30 часа до 12:30 часа и от 13:00 часа до 17:00 часа в срок до 10 (десет) 
дни преди изтичане на срока за подаване на офертите. Стойността на настоящата 
документация на хартиен носител е в размер 3.00 лв. (три лева) с включен ДДС, като сумата 
се заплаща в посочения в обявлението срок в банка "Инвестбанк" АД, клон София-
Арсеналски, офис Вършец с адрес гр.Вършец, бул."България" № 10 и се получава от 
деловодството на Общинска администрация - Вършец, с адрес: гр. Вършец, община Вършец, 
област Монтана, бул."България" № 10, срещу редовно издаден платежен документ или сумата 
се превежда по банкова сметка на община Вършец IBAN:  BG 29 IORT 8038 8400 4180 00, BIC 
IORTBGSF при банка "Инвестбанк" АД, клон София-Арсеналски, офис Вършец, като 
документацията се изпраща на участника по пощата или по куриер за негова сметка. 

1.2. Офертите на участниците се приемат всеки работен ден от 8:30 часа до 12:30 
часа и от 13:00 часа до 17:00 часа в срока, съгласно обявлението за обществена поръчка в 
деловодството на Община Вършец, на адрес: гр.Вършец, община Вършец, област Монтана, 
бул."България" №10. 

 

1.3. Офертите ще бъдат разгледани от комисия за разглеждане, оценка и класиране, 
която ще започне своята работа в Заседателната зала в административната сградата на 
Община Вършец, находяща се в гр.Вършец, община Вършец, област Монтана, бул."България" 
№10, в часа и на деня, посочен в обявлението.  

 

2.  ФИНАНСИРАНЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

 

2.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛ в настоящата Обществена поръчка е Община Вършец. 

 
          2.2. Финасирането на обществената поръчка е от бюджета на община Вършец. 
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2.3. Прогнозна стойност на обществената поръчка – 220 000 лв. без ДДС /двеста и 

двадесет хиляди лева без ДДС/. 

 

2.4. Всички плащания по договора за възлагане на обществената поръчка се извършват 
по банков път в лева.  

Схема на плащане: 
Схемата на плащане на поръчката е следната: Ежемесечно заплащане на доставените 

количества хранителни продукти, като изпълнителя е задължен да представи на възложителя 
в срок до 10 /десето/ число на месеца следващ месеца на доставките фактура в която детайлно 
са описани доставените количества хранителни продукти по видове, количества и цени, както 
и предложения от него процент отстъпка или надценка от месечните цени на хранителните 
продукти подробно описани в Справката за минималните цени на едро с ДДС на хранителни 
продукти за област Монтана за съответния месец издавана от Системата за агропазарна 
информация /САПИ/. 

 

     3. ОБЩИ УСЛОВИЯ И ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА 

 

3.1. ПРЕДМЕТ И КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

3.1.1. Предметът на настоящата обществена поръчка е: "Доставка на хранителни 
продукти за нуждите на Домашен социален патронаж и детските градини на община Вършец". 

Кратко описание: Поръчката включво доставка на всички видове хранителни продуки, а 
именно: 

- хляб и хлебни продукти; 

- месо и местни продукти; 

- риба и рибни продукти; 

- колбаси; 

- млечни продукти; 

- варива; 

- пресни плодове и зеленчуци; 

- консервирани плодове и зеленчуци; 

- други хранителни продукти: 
 

3.2. МЯСТО И СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

3.2.1. Мястото на изпълнение на обществената поръчка - гр.Вършец и село Долно 
Озирово, община Вършец, област Монтана описани подробно, както следва: 

 - Склад на Домашен социален патронаж гр.Вършец, ул.“Ал. Стамболийски“ № 37; 

 - Склад на Обединено деско заведение „Слънце“, гр.Вършец, ул.“Елена Теодосиева“ № 1; 

 - Склад на Целодневна детска градина „Звънче“, гр.Вършец,кв.Заножене, ул.“Младост“ № 16; 

 - Склад на Целодневна детска градина с.Долно Озирово, община Вършец, ул.“Първа“ № 22; 

 

3.2.2. Срок за изпълнение на обществената поръчка е 24 /двадесет и четири/ календарни 
месеца считано от датата на сключване на договор за възлагане изпълнението на 
обществената поръчка. 

 

4. РАЗХОДИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА 

4.1. Разходите за изготвянето на офертите са единствено за сметка на участниците в 
процедурата. Те не могат да предявяват към Възложителя никакви претенции за разходи, 
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направени от самите тях по подготовката и подаването на офертите им и по провеждането на 
настоящата процедура, освен в случаите, посочени в чл. 39 ал. 5 от ЗОП, а именно: При 
прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка по чл. 39 ал. 1, т. 3, 5 и 6 
или ал. 2 от ЗОП възложителят възстановява на участниците направените от тях разходи за 
закупуване на документацията за участие в процедурата в 14 /четиринадесет/ дневен срок от 
решението за прекратяването. 

 

5. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ 

5.1. Участник в процедурата за обществена поръчка може да бъде всяко българско или 
чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, които отговарят на 
условията, посочени в Закона за обществените поръчки (ЗОП) и предварително обявените от 
Възложителя условия. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа 
точно към обявените от възложителя условия. Участниците в откритата процедура са длъжни 
да спазват изискуемите срокове и условия, посочени в обявлението и документацията на 
откритата процедура за обществената поръчка. Участниците представят единен 
идентификационен код, съгласно Закон за търговския регистър. Когато не е представен ЕИК 
съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, кандидатите или участниците - юридически 
лица или еднолични търговци, прилагат към своите заявления за участие или оферти и 
удостоверения за актуално състояние. Чуждестранните участници представят документ за 
регистрация, съобразно националното им законодателство или еквивалентен документ, 
издаден от държавата, в която участникът е установен, в официален превод на български език 
по смисъла на § 1, т. 16  „а” от ДР на ЗОП. Участниците – физически лица, които не са 
търговци, прилагат заверено копие на «документ за самоличност» по смисъла на § 1, т. 1 от 
ЗБЛД или идентификационен документ за самоличност съобразно дефинициите на 
законодателството на държавата на участника. 

 

5.2. Участниците представят задължително оферта в оригинал  

 

5.3. Участникът следва да представи оферта с приложени документи в обхвата, посочен 
в чл. 56, ал. 1 от ЗОП и съгласно условията на Възложителя за участие в настоящата 
процедура. 

 

5.4. Участниците задължително подават една оферта за обществената поръчка. Не се 
допуска частично или непълно офериране и констатирането на подобни непълноти води до 
отстраняване на участника. 

 

5.5. Участие на обединение / консорциум 

5.5.1. Участие в откритата процедура за възлагане на обществената поръчка могат да 
вземат на равни начала всички български и чуждестранни физически и юридически лица, 
както и техните обединения, притежаващи капацитет за изпълнение на обществената поръчка. 

5.5.2. Тези условия са валидни за всички физически и юридически лица, компании и 
дружества, учредени по и управлявани съгласно нормативни актове от гражданското, 
търговското или публичното право на държавата, в която са установени участниците. 

5.5.3. Условията, изброени в Подклаузи 5.5.1. и 5.5.2. включително, се отнасят и за 
всички съдружници в консорциум, ако участникът е такъв.  

5.5.4. Ако участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно 
юридическо лице, преди подаването на офертата за настоящата обществена поръчка, тогава 
неговите членове задължително сключват писмено споразумение помежду си за целите на 
настоящата обществена поръчка. Като минимум, споразумението задължително трябва да 
съдържа клаузи: 
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• че всички членове на обединението/консорциума са отговорни, заедно и поотделно, 
по закон за изпълнението на договора  

• да посочат упълномощено лице, което ще представлява участника при изпълнението 
на договора и което лице е упълномощено да задължава, да получава указания за и от името 
на всеки член на обединението/консорциума. 

• че всички членове на обединението/консорциума са задължени да останат в него за 
целия период на изпълнение на договора 

• че членовете на обединението/консорциума разпределят участието си при изпълнение 
на дейностите в обединението/консорциума при изпълнението на поръчката 

5.5.5. В споразумението или чрез друг документ с нотариална заверка на подписите, 
членовете на обединението трябва да определят едно физическо лице, което официално да 
представлява обединението за целите на настоящата обществена поръчка. След подаването на 
офертата не се допускат никакви промени в състава на обединението. 

5.5.6. Споразумението за създаването на обединение задължително се прилага към 
офертата на участника. 

5.5.7. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице: 

1. документите по чл. 56 ал. 1, т. 1 и 6 от ЗОП се представят за всяко физическо или 
юридическо лице, включено в обединението; 

2. документите по чл. 56 ал. 1, т. 4 и 5 от ЗОП се представят само за участниците, чрез 
които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от 
ЗОП; 

3. декларация по чл. 56 ал. 1, т. 11 от ЗОП се представя само за участниците в 
обединението, които ще изпълняват дейности, свързани с услугите, предмет на поръчката. 

5.5.8. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като 
подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. В 
процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да 
участва само в едно обединение. Установяване наличието на подобно обстоятелство ще 
доведе до отстраняване на всички предложения, с които е ангажирана страната. 

 

5.6. Подизпълнители 

5.6.1. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите по чл. 56 
ал. 1, т. 1, т.4, т.5 и т.6  от ЗОП се представят за всеки от тях, а изискванията към тях се 
прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. 

5.6.2. Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг 
участник, не може да представя самостоятелна оферта. 

5.6.3. Възлагането на доставки на подзпьлнител/и е допустимо само, ако участникът 
приеме, че отговаря за действията и/или бездействията на всеки от подизпълнител/-ите като за 
свои действия и/или бездействия. 

 

5.7. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице 
или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по чл. 56 ал. 1, т. 1 
от ЗОП се представя в официален превод, а документите по чл. 56 ал. 1, т. 4, 5, 6 и 11 от ЗОП, 
които са на чужд език, се представят и в превод. 

 

5.8. Всеки участник в откритата процедура за възлагане на обществената поръчка 
може да участва само с една оферта, при което варианти не се допускат. Представянето 
на повече от една оферта, ще доведе до отстраняване на всички предложения, с които е 
ангажирана страната.  
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До изтичането на срока за получаване на офертите, всеки участник може да промени, 
допълни или оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното 
участие на участника в процедурата. Допълнението и промяната на офертата трябва да 
отговаря на изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, като върху 
Плика ясно се изписва следното: „Допълнение/ Промяна на оферта, към вх. №…..............…”. 

 

5.9. Комуникация между Възложителя и Участниците 

5.9.1. Комуникацията между Възложителя и участниците в настоящата процедура е в 
писмен вид. 

5.9.2. Обменът на информация между Възложителя и участника се извършва по един от 
следните начини: 

- лично срещу подпис; 

- по пощата – писмо с обратна разписка, изпратено на посочените адреси; 

- чрез куриерска служба; 

- по факс; изрично посочен от страните, За Възложителя: 09527/23-23 

- по интернет, За Възложителя: http://www.varshets.bg/; 
- чрез комбинация от тези средства. 

5.9.3. Писмата и уведомленията трябва да бъдат адресирани до посочените лица за 
контакти.  

5.9.4. При подаване на офертата си участникът може да посочи чрез изрично отбелязване 
коя част от нея има конфиденциален характер, като постави гриф „Конфиденциална 
информация” или „Търговска тайна” върху всяка страница на документите, за които счита, че 
съдържат такава информация и да изисква от Възложителя да не я разкрива.  

Възложителят няма право да разкрива информация, предоставена му от участниците, 
посочена от тях като конфиденциална по отношение на технически или търговски тайни, с 
изключение на случаите по чл. 44 и чл. 73, ал. 4 и 5 от ЗОП. 

5.9.5. Решенията и протоколите на Възложителя, за които той е длъжен да уведоми 
участниците, се връчват лично срещу подпис или се изпращат по факс или писмо с обратна 
разписка. 

5.9.6. До 10 дни преди изтичането на срока за подаване на офертите всяко лице може да 
поиска писмено от възложителя разяснения по документацията за участие. Възложителят е 
длъжен да отговори в 3- дневен срок от постъпване на искането, като изпраща своя отговор 
едновременно до всички лица, които са закупили документация за участие и са посочили 
адрес за кореспонденция, без да отбелязва в отговора лицето, направило запитването. 
Разяснението се прилага и към документацията, която се закупува от други лица. 

 

6. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ  

6.1. В процедурата за възлагане на обществена поръчка не може да участва и 
Възложителят ще отстрани всеки участник, който е: 

а/ осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за: 

- престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, 
включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; 

- подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; 

- за участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния 
кодекс; 

- престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; 

- престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс; 

б/ обявен в несъстоятелност; 
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в/ в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно 
националните закони и подзаконови актове. 

г/ при които лицата по чл. 47 ал. 4 от ЗОП са свързани лица с възложителя или със 
служители на ръководна длъжност в неговата организация; 

д/ които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и 
установяване на конфликт на интереси.  

е/ е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно 
споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че 
кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно 
националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под 
разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си; 

ж/ който е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, 
доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение; 

з/ има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния 
процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на 
компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или 
има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството 
на държавата, в която кандидатът или участникът е установен. 

и/ има наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно 
пребиваващи чужденци през последните 5 години; 

й/ който е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния 
кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки 

 

6.2. Изискванията по буква „а”, „г“ и буква „й” по-горе се прилагат, както следва: 

1. при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския 
закон; 

2. при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено 
отговорните съдружници; 

3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския 
закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от 
Търговския закон; 

4. при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, 
а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон; 

5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон; 

6. при едноличен търговец - за физическото лице - търговец; 

7. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които 
представляват кандидата или участника; 

8. в случаите по т. 1 - 7 - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно 
лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято 
представителна власт е включена територията на Република България. 

6.3. За обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, т.2а предл. първо, т. 3 и т. 4 и 
ал. 5, т. 2 от ЗОП (б. „б”, „в”, „д”, „е”, „ж“, „з” и „и”), когато участникът е юридическо лице, е 
достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го 
представляват. 

6.4. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на 
поръчката, изискванията по т. 2.1. и т. 2.2. по-горе се прилагат и за подизпълнителите. 

6.5. При подаване на заявлението за участие или офертата кандидатът или участникът 
удостоверява липсата на обстоятелствата по т. 2.1. по-горе с декларация.  
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6.6. При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за 
изпълнител, е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за 
удостоверяване липсата на обстоятелствата по букви „а”, „б”, „в”, „е”, „з”, „и” и „й“. 

6.7. Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка чуждестранно 
физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, е налице някое 
от обстоятелствата по букви „а”, „б”, „в”, „е”, „ж”, „з”, „и” и „й“. 

6.8. При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за 
изпълнител, е длъжен да представи документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата 
по букви „а”, „б”, „в”, „е”, „з”„и” и „й“, издадени от компетентен орган, или извлечение от 
съдебен регистър, или еквивалентен документ на съдебен или административен орган от 
държавата, в която е установен. Когато в съответната чужда държава не се издават 
документите по букви „е”, „з”, „и” и „й“ или когато те не включват всички случаи по букви 
„а”, „б”, „в”, „е”, „з”, „и” и „й“, участникът представя клетвена декларация, ако такава 
декларация има правно значение според закона на държавата, в която е установен.  

6.9. Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния национален 
закон, участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или 
административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в 
държавата, в която той е установен. 

6.10. Участниците са длъжни да уведомяват възложителя за всички настъпили 
промени в обстоятелствата в 7-дневен срок от настъпването им. Възложителят има 
право по всяко време да проверява заявените от участника данни в представената 
оферта. 

 

7. ГАРАНЦИИ ЗА УЧАСТИЕ И ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 

Гаранцията за участие е в абсолютна сума в размер на 2000 /две хиляди/ лева. 

Гаранцията за участие се превежда от участника по банкова сметка на община Вършец в 
банка "Инвестбанк" клон София - Арсеналски офис Вършец, IBAN BG 65 IORT 8038 3300 
4177 00, BIC IORTBGSF, или се представя безусловна и неотменяема банкова гаранция, 
издадена от банка в полза на възложителя със срок на валидност най-малко до 30 дни след 
крайната дата, на която изтича офертата, и при следните условия: плащане на гаранцията при 
първо писмено искане, съдържащо декларация на възложителя, че участникът е извършил 
едно от следните действия: 

А) оттегли офертата си след изтичане на срока за представяне на офертите; 

Б) е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор 
за обществената поръчка в едномесечен срок от обявяване на решението за определяне на 
изпълнител на обществената поръчка. 

Банковата гаранция или съответния платежен документ, доказващ внасянето на 
гаранцията, се представят в оригинал при подаването на офертата за участие в настоящата 
процедура. Гаранцията за участие в процедурата се задържа по реда на чл. 61 от ЗОП и се 
освобождава, съгласно изискванията на чл.62 от ЗОП. Възложителят има право да поиска 
удължаване на гаранцията за участие, в случай, че предоставената гаранция е под формата на 
банкова гаранция и това се налага съобразно продължителността на процедурата. Примерен 
образец на гаранцията за участие се съдържа в образец 7 към документацията за участие. 

Гаранция за изпълнение на договора е в размер на 2 % от прогнозната стойност на 
обществената поръчка без ДДС. Гаранция за изпълнение на договора се превежда по банкова 
сметка на община Вършец в банка "Инвестбанк" клон София - Арсеналски офис Вършец, 
IBAN BG 65 IORT 8038 3300 4177 00, BIC IORTBGSF, или се представя безусловна и 
неотменяема банкова гаранция, издадена от банка в полза на възложителя, като гаранцията 
трябва да е валидна за срок не по-рано от един месец след изтичане срока за изпълнение, 
фиксиран в договора с изпълнителя. Банковата гаранция следва да задължава неотменяемо, 
независимо от валидността и действието на договора, институцията издател, да заплати на 
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възложителя всяка сума максимум до нейния размер, при получаване на надлежно подписано 
и подпечатано искане за плащане, деклариращо, че участникът не е изпълнил частично или 
изцяло задълженията си по договора. Ангажиментът по гаранцията се намалява автоматично 
със сумата на всяко плащане, извършено по нея по силата на предявен иск. Банковата 
гаранция или съответния платежен документ, доказващ  внасянето на гаранцията, се 
представят в оригинал към момента на сключване на договора за възлагане на обществената 
поръчка. При внасяне на гаранция, в платежното нареждане изрично се посочва 
наименованието на процедурата, за която се внася. Възложителят освобождава гаранциите, 
без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. 
Банковите разходи по откриването на гаранцията са за сметка на участника. Той трябва да 
предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът 
на получената от възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата 
процедура. Гаранцията за изпълнение ще бъде усвоена или задържана при частично или 
пълно неизпълнение на договора. Гаранцията за изпълнение се освобождава в срок до един 
месец след приемане на работата по договора без забележки. Примерен образец на гаранцията 
за изпълнение се съдържа в образец 8 към документацията за участие. 

 

1. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО 
СЪСТОЯНИЕ: 

Възложителя няма изисквания за икономическо и финасово състояние към участниците 
в обществената поръчка. 

 
     2. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ ВЪЗМОЖНОСТИ И 

КВАЛИФИКАЦИЯ 

  2.1. Участника следва да е изпълнил минимум 1 /един/ договор за доставка през 
последните три години, еднакъв или сходен с предмета на обществената поръчка считано от 
датата на подаване на заявлението или на офертата за участие в обществената поръчка 

    За доказване на това изискване участника представя списък по чл. 51, ал.1, т. 1 от ЗОП на 
доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени от 
участника през последните три години, считано от датата на подаване на заявлението или на 
офертата за участие в обществената поръчка. Доказателствата за извършените доставки се 
предоставят под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен 
орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за 
доставката съгласно чл. 51, ал. 4 от ЗОП. 

 

РАЗДЕЛ ІV: ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА 
ОФЕРТАТА. ОБЩО СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА И НА ДОКУМЕНТИТЕ КЪМ 
НЕЯ. 

 

1. СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ 

1.1. Срокът на валидност на офертите трябва да е не по-малко от 120 /сто и двадесет/ 
календарни дни включително, считано от крайния срок за получаване на офертите.  

1.2. Възложителят може да поиска от класираните участници да удължат срока на 
валидност на своите оферти до сключване на договор.  

1.3. Участник ще бъде отстранен от участие в настоящата процедура, ако представи 
оферта с по - кратък срок на валидност и/или откаже да го удължи, при последващо поискване 
от страна на Възложителя. 

 

2. ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СРОКОВЕ 

2.1. Сроковете, посочени в настоящата документация за възлагане на обществена 
поръчка се изчисляват, както следва: 
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• когато срокът е посочен като определен час на дата, той изтича в посочения час. 

• когато срокът е посочен в дни, той изтича в края на последния ден на посочения 
период: 

• когато последният ден от един срок съвпада с официален празник или почивен ден, 
на който трябва да се извърши конкретно действие, счита се че срокът изтича в края на първия 
работен ден, следващ съответния почивен ден или официален празник. 

2.2. Сроковете, посочени в настоящата документация, са в календарни дни, респективно 
календарни месеци. Когато срокът е определен в работни дни, това е изрично указано след 
посочването на съответния срок. 

 

3. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТАТА  

3.1. Всяка оферта трябва да се изготви и представи в 1 (един) оригинал.  

3.2. Страниците на всеки един от документите, които са включени в Плик № 1 с надпис 
„Документи за подбор“, в Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката“ и в 
Плик № 3 с надпис „Предлагана цена“,  трябва да бъдат последователно номерирани. 

3.3. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице 
или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по чл. 56 ал. 1, т. 1 
от ЗОП се представя в официален превод, а документите по чл. 56 ал. 1, т. 4, 5, 6 и 11, които са 
на чужд език, се представят и в превод. Ако участникът е обединение, документите се 
представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението 

3.4. Всяка подадена от участника оферта в запечатан общ непрозрачен Плик трябва да 
съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани Плика, както следва:  

3.4.1. Плик № 1 с надпис „Документи за подбор“, в който се поставят документите, 
изисквани от възложителя съгласно чл. 56, ал. 1, т. 1–6, 8, 11–14 от ЗОП. 

3.4.2. Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката“, в който се 
поставят документите, свързани с изпълнението на поръчката, съобразно изискванията на 
възложителя посочени в документацията;  

3.4.3. Плик № 3 с надпис „Предлагана цена“, който съдържа ценовото предложение на 
участника съгласно образец към документацията. 

3.5. Документите, подредени съобразно посочените по-горе изисквания, се запечатват в 
трите непрозрачни Плика, които се надписват в долния ляв ъгъл: „Плик № 1", „Плик № 2" и 
„Плик № 3” и съответно наименованието на участника. Трите Плика („Плик № 1", „Плик № 2" 
и „Плик № 3”) се запечатват първо поотделно, а след това в един общ непрозрачен 
Плик/кутия/кашон. 

3.6. Общият непрозрачен Плик се надписва както следва : 
ДО 
ОБЩИНА ВЪРШЕЦ 
ГР. ВЪРШЕЦ 3540 
БУЛ."БЪЛГАРИЯ" № 10 

ОФЕРТА  
за участие в обществена поръчка „открита процедура“ по ЗОП с предмет: 

"Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж и 

детските градини на община Вършец" 

 

наименование на участника…………………………….., 
адрес за кореспонденция…………………………………. 
телефон, факс и електронен адрес………………………. 
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3.7. Върху Пликовете не се поставят никакви други обозначения и не се полагат никакви 
други фирмени знаци. 

3.8. Участник, чиято оферта не отговарят на изискванията на чл. 57 ал. 1 и ал. 2 от ЗОП 
се отстранява от участие в процедурата по възлагане на настоящата обществена поръчка. 

 

4. СЪДЪРЖАНИЕ НА ПЛИК № 1 С НАДПИС „ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР“ 

4.1. Начален документ на оферта за изпълнение на предмета на обществената поръчка –  

приложение към документацията образец № 1 

4.2. Подробен списък, изброяващ документите, поставени в офертата, подписан от  
участника; 

4.3. Документ, подписан от всички участници в обединението, когато е приложимо /Нот. 
заверено пълномощно/ определящ  лицето, което е упълномощено да представлява участника 
в настоящата процедура. Този документ се представя, когато лицето, представляващо 
участника, не е законен представител на участника, съгласно официалните документи за 
регистрация на участника. 

4.4. Административни сведения за участника - приложение към документацията образец 
№ 2 

4.5. Копие от документ за регистрация или ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския 
регистър /ЗТР/, когато не е представен ЕИК съгласно чл. 23 от ЗТР, участниците - юр.лица 
или ЕТ, прилагат към своите оферти и удостоверения за актуално състояние. Чуждестраните 
юридически лица прилагат  в официален превод еквивалентен документ на съдебен или 
административен орган от държавата, в която са установени, но с представянето му не отпада 
задължението за представяне на документа за регистрация, също в официален превод/, когато 
участникът е юр.идическо лице или ЕТ; копие от документа за самоличност, когато 
участникът е физическо лице; 

Ако участникът е обединение, документите се представят от всяко физическо или 
юридическо лице, включено в обединението. 

4.6. Декларация по чл. 47, ал. 9  от ЗОП приложение към документацията образец № 3. 

4.7. Декларация за ползване на подизпълнител/и, с посoчване на вида и обема на 
работите, които ще изпълнява/т, както и дела на участието му/им - приложение към 
документацията образец № 4. 

4.8. Декларация за съгласие от подизпълнител (попълва се при наличие на такъв) - 
приложение към документацията образец № 5 с приложени документи от подизпълнителя 
съгласно чл. 56 ал. 1 т. 1, 4, 5, 6 и 11 от ЗОП 

4.9. Декларация по чл. 56, ал. 1 т. 11 от ЗОП - приложение към документацията образец 
№ 6. 

Забележка: Попълва се от лицето/лицата представляващи участника в настоящата 
процедура, както и от лицето/лицата, представляващи всеки от членовете на 
обединението/консорциума. 
  Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани 
с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на 
труд, които са в сила в Република България и относими към услугите, предмет на 
поръчката, както следва: 
- Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки: 
Национална агенция по приходите : 
Информационен телефон на НАП - 0700 18 700; интернет адрес: www.nap.bg 
- Относно задълженията за опазване на околната среда : 
Министерство на околната среда и водите 
Информационен център на МОСВ : 
работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч. 
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1000 София, ул. "Мария Луиза" № 22 
Телефон: 02/ 940 6331 
Интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/ 
- Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд: 
Министерство на труда и социалната политика: 
Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg 
София 1051, ул. Триадица №2  
         Телефон: 8119 443 

4.10. Споразумение за създаване на обединение за участие в обществената поръчка 
(представя се в случаите, когато участникът е обединение/консорциум); 

4.11 Документ за внесена гаранция за участие (оригинал на платежно нареждане или 
банкова гаранция по образец № 9 към настоящата докумантация). 

4.12. Декларация за приемане условията на проекто-договора съгласно чл.56 ал.1 т.12 от 
ЗОП - приложение към документацията образец № 11. 

4.13. Декларация удостоверяваща възможността на участника за доставка на всички 
видове хранителни продукти за изпълнение на обществената поръчка - приложение към 
документацията образец № 12. 

4.14. Декларация за запознаване с условията на откритата процедура приложение към 
документацията образец № 13. 

4.15.Други документи и информация, посочени в обявлението и настоящата 
документация. 

 

5. СЪДЪРЖАНИЕ НА ПЛИК № 2 С НАДПИС „ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА 
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА”  

 

5.1. Техническо предложение към офертата изготвено по образец № 10 към 
документацията  

 

     5.1.1.1. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА  

24 /двадесет и четири/ календарни месеца считано от датата на сключване на договор за 
възлагане на обществената поръчка. 

 
5. СЪДЪРЖАНИЕ НА ПЛИК № 3 С НАДПИС „ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА“ 

 
1. 5.1. Попълнена Ценова оферта  изготвена по образец приложение № 9 към 

докумантацията, която се подготвя от участника на хартиен носител.  
/В ценовата оферта участника следва да предложи процент отстъпка или надценка 
………………………… от месечните цени описани в месечната Справка за минимални 
цени на едро с ДДС на хранителни продукти за област Монтана издавана ежемесечно 
от Системата за агро-пазарна информация /САПИ/ за област Монтана./ 
 

Страниците на всеки един от документите, които са включени в Плик "№ 3" трябва да 
бъдат последователно номерирани. 

 Извън Плик „№ 3" - с надпис "Предлагана цена" не трябва да е посочена 
никаква информация относно цената, предложена от участника. 

 Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си 
извън Плик „№ 3" - с надпис "Предлагана цена" елемент/и, свързани с предлаганата цена (или 
части от нея), ще бъдат отстранени от участие в настоящата процедура. 

 

Всички документи от офертата трябва да са: 
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а/ Заверени (когато са копия) с гриф “Вярно с оригинала”, подписани от лицето/та, 
представляващи участника и свеж печат, когато не е упоменато друго изискване за заверка 
на документа; 

б/ Всички декларации се подписват само от лица с представителни функции, назовани 
в съдебната регистрация или удостоверението за актуално състояние. Всички останали 
документите и данните в офертата се подписват от лицата с представителни функции, 
назовани в съдебната регистрация или удостоверението за актуално състояние и/или 
упълномощени за това лица. В последния случай задължително се представя нотариално 
заверено пълномощно за извършването на тези действия в оригинал; 

в/ Всички документи трябва да са с дата на издаване, предшестваща подаването им не 
повече от 1 (един) месец и да са в срок на тяхната валидност, ако такава е предвидена от 
нормативен акт или от издателя на съответния документ.  

г/ Всички документи, свързани с офертата, следва да бъдат на български език или и в 
превод, респ. да отговарят на изискванията на чл. 56, ал. 4 от ЗОП, в противен случай няма 
да бъдат разглеждани. 

д/ По техническото и ценово предложение не се допускат никакви вписвания между 
редовете, изтривания или корекции. 

 

РАЗДЕЛ V: РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИТЕ. ПРОВЕЖДАНЕ И 
ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР. 

 
1. Предаване и получаване на офертата: 

1.1. Офертите се приемат на адреса на община Вършец: гр. Вършец, бул."България" № 
10, ет.1 деловодство на Общинска администрация – Вършец. 

1.2. Офертите се представят от участника или упълномощен от него представител, лично 
или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. 

1.3. При приемане на офертата върху Плика се отбелязват поредния номер, дата, час на 
получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя 
се издава картонче с входящ номер. 

1.4. Оферти, представени след посочения в обявлението краен срок за получаване, не се 
приемат. Не се приемат и оферти в незапечатан или с нарушена цялост Плик. Такава оферта 
незабавно се връща на участника и това се отбелязва в регистъра. 

1.5. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може 
да промени, допълни или оттегли офертата си по реда, посочен за подаването й. 

1.6. Офертата може да се представи и по електронен път при условията и по реда на 
Закона за електронния документ и електронния подпис. В този случай участникът е длъжен да 
представи на възложителя всички документи, които не са в електронен вид, по реда на чл. 57, 
ал. 1 от ЗОП преди изтичането на срока за получаване на офертите. 

1.7. В случай, че в срока за подаване на оферти не е постъпила нито една оферта, 
Възложителят може да удължи срока за получаване на офертите. 

1.8. Когато първоначално определеният срок за подаване на оферти се окаже 
недостатъчен поради необходимост от разглеждане на място на допълнителна документация и 
оглeд на място, Възложителят удължава този срок. 

    1.9. Промените в срока се обнародват и вписват в регистъра на обществените поръчки. 
Когато удълженият срок е определен в дни, той започва да тече от датата на обнародване в 
електронната страница на АОП. 
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2. Разглеждане на офертите 

2.1 Разглеждането, оценката и класирането на предложенията се организира и провежда от 
комисия. Комисията се назначава от Възложителя с писмена заповед след изтичане на срока 
за приемане на офертите. 

2.2 Комисията отваря офертите в посочения в обявлението ден по реда на тяхното 
постъпване и проверява за наличието на три отделни запечатани плика, след което най-малко 
трима от членовете й подписват плик № 3. Комисията предлага по един представител от 
присъстващите участници да подпише плик № 3 на останалите участници. Комисията отваря 
плик № 2 и най-малко трима от членовете и подписват всички документи, съдържащи се в 
него. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише 
документите в плик № 2 на остналите участници. След това комисията отваря плик № 1, 
оповестява документите и информацията, които той съдържа, и проверява съответствието със 
списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14. 

2.3 Действията на Комисията по горната точка 2.2 са публични и по време на заседанията 
могат да присъстват съгласно разпоредбата на чл. 68, ал. 3 от ЗОП участниците в процедурата 
или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово 
осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която 
се извършва отварянето. 

2.4 Неприсъствието на някой участник при отваряне на пликовете не е основание за 
отлагане на процедурата. 

2.5 След извършването на горните публични действия комисията продължава работата си 
в закрито заседание. Тя проверява съответствието на участниците и офертите им с 
изискванията на закона, обявлението и настоящата документация. По време на разглеждане на 
офертите, комисията може по свое решение да поиска от участника разяснения относно 
сертификатите и документите, представени съгласно чл.50 – 53 от ЗОП, както и да изисква 
писмено представяне в определен срок на допълнителни доказателства за обстоятелствата, 
посочени в офертата. Разясненията не могат да се използват за попълване на офертите с 
документи, които са били изискани от Възложителя, но не са представени от участниците, 
както и за промяна на предложения от подадени оферти. Искането за разяснения се отправя в 
писмен вид, като комисията предоставя подходящ срок за отговор. Отговорът на участника 
също трябва да бъде в писмена форма. Не се вземат под внимание разяснения на участника по 
офертата, които не са в отговор на искането на комисията. 

3. Отстраняване от участие. 

Комисията предлага за отстраняване участник, който: 
 Подадената оферта е представена в нарушение на изискванията на чл.57, ал.2 от ЗОП. 
 По отношение на участника е налице някое от обстоятелства описани в точка 6.1 от 

настоящата документацията. 
 Представената оферта, включително и отделни нейни части в техническото и ценово 

предложение, не отговаря на предварително обявените в обявлението и в настоящата 
документация условия.  

 По реда на чл.68, ал.11 от ЗОП е установено, че е представил невярна информация за 
доказване на съответствията му с обявените от възложителя критерии за подбор. 

 
      Възложителят прекратява процедурата с мотивирано решение когато са налице 
обстоятелствата по чл.39,ал.1 от ЗОП. Възложителят може да прекрати процедурата при 
наличие на условията по чл.39, ал.2 от ЗОП. В тези случаи той уведомява участниците в 3-
дневен срок по надлежния ред. 

4. Оценяване на предложенията. 

След като разгледа представените документи в Плик № 1 и провери съответствието на 
представеното с изискванията на закона и посочените в документацията за участие, комисията 
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пристъпва към разглеждане на Техническите предложения на участниците, които не са 
отстранени от участие от процедурата, а след това преминава към оценяване по показателя за 
оценка „Най ниска цена“.  

5. Отваряне на ценовите предложения. 

След като разгледа офертите комисията пристъпва към отваряне на Пликовете с 
предлагана цена само на допуснатите участници, чиито технически предложения съотвестват 
на изискванията на възложителя. Пликът с предлаганата цена на участник, чиято оферта не 
отговаря на изискванията на Възложителя и е отстранен от участие, не се отваря.  

При спазване разпоредбата на чл. 69а, ал. 3 от ЗОП - не по-късно от два работни дни 
преди датата на отваряне на ценовите оферти комисията обявява най-малко чрез съобщение в 
профила на купувача датата, часа и мястото на отварянето на ценовите оферти. Отварянето на 
ценовите оферти се извършва публично при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП. При отваряне 
на ценовите оферти комисията оповестява предлаганите цени и предлага по един 
представител от присъстващите участници да подпише ценовите оферти. 

След приключване на публичното отваряне и оповестяване на ценовите оферти на 
участниците комисията продължава своята работа в закрито заседание. 

Ако някой участник е предложил цена, която е по-ниска с повече от 20 на сто от 
средната цена на останалите оферти, комисията изисква от него подробна писмена обосновка 
за предложената цена, като определя разумен срок за представяне на обосновката, който не 
може да бъде по-кратък от 3 /три/ работни дин след получаване на искането за това.  

Комисията може да приеме писмената обосновка представена от участника и да не 
предложи за отстраняване офертата, когато са посочени обективни обстоятелства, свързани с: 

1. оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка; 

2. предложеното техническо решение; 

3. наличието на изключително благоприятни условия за участника; 

4. икономичност при изпълнение на обществената поръчка; 

5. получаване на държавна помощ. 

Когато участникът не представи в срок писмената обосновка или комисията прецени, че 
посочените обстоятелства не са обективни, комисията предлага участника за отстраняване от 
процедурата. 

Когато комисията установи, че офертата на участник е с необичайно ниска цена поради 
получена държавна помощ, чието законово основание е невъзможно да бъде доказано в 
определения срок, тя може да предложи офертата да се отхвърли и участникът да се отстрани. 

6. Окончателна оценка и класиране на офертите. 

Комисията класира офертите по критерия за оценка „Най ниска цена“, като на 
първо място се определя участника предложил най – гомям процент отстъпка или най- 
малък процент надценка /в зависимост от предложенията на останалите участници/ 
върху върху месечните цени описани в месечната Справка за минимални цени на едро с 
ДДС на хранителни продукти за област Монтана издавана ежемесечно от Системата за 
агро-пазарна информация /САПИ/ за област Монтана за  изпълнение на обществената 
поръчка за целия период на договора от 24 /двадесет и четири/ календарни месеца, като 
всички останали участници се класират последователно. 

 При спазване разпоредбата на чл. 72, ал. 1 от ЗОП, комисията съставя протокол за 
разглеждането, оценяването и класирането на офертите, който съдържа: 

- състав на комисията и списък на консултантите; 
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- списък на участниците, предложени за отстраняване от процедурата, и мотивите за 
отстраняването им; 

- становищата на консултантите; 

- резултатите от разглеждането и оценяването на допуснатите оферти. 

- класирането на участниците, чиито оферти са допуснати до разглеждане и оценяване; 

- дата на съставяне на протокола; 

- в случай, че има такива - особени мнения със съответните мотиви на членовете на 
комисията. 

При спазване разпоредбата на чл. 72, ал. 2 и ал. 3 от ЗОП, протоколът на комисията се 
подписва от всички членове и се предава на възложителя заедно с цялата документация от 
процедурата. Комисията приключва своята работа с приемане на протокола от възложителя. 

 

При спазване разпоредбата на чл. 73, ал. 1 от ЗОП, възложителят в срок от 5 работни дни 
след приключване работата на комисията издава мотивирано решение, с което обявява 
класирането на участниците и участника, определен за изпълнител на поръчката. 

В решението си възложителят посочва и отстранените от участие в процедурата 
участници и оферти и мотивите за отстраняването им. 

При спазване разпоредбата на чл. 73, ал. 3 от ЗОП, възложителят изпраща решението си 
на участниците в 3 /три/ дневен срок от издаването му. 

При спазване разпоредбата на чл. 73, ал. 4 от ЗОП, възложителят публикува в профила 
на купувача решението по ал. 1 заедно с протокола на комисията при условията на чл. 22б, ал. 
3 от ЗОП и в същия ден изпраща решението на участниците. 

7. Сключване на договор за обществена поръчка 

7.1. Възложителят сключва договор за обществена поръчка с участника, класиран от 
комисията на първо място и определен за изпълнител.  

7.2. Договорът се сключва в съответствие с проекта на договор представен в 
документацията за участие и включва задължително всички предложения от офертата на 
участника, определен за изпълнител. За всички неуредени въпроси във връзка със 
сключването, изпълнението и прекратяването на договора за обществена поръчка се прилагат 
разпоредбите на Търговския закон и на Закона за задълженията и договорите. 

7.3. При подписване на договора участникът, определен за изпълнител, е длъжен да 
представи необходимите докумети по ЗОП и оригинал от платежен документ удостоверяващ 
внасянето на гаранция за изпълнение на договора в размер на 2 % от прогнозната стойност на 
обществената поръчка без ДДС, а именно сумата от 4400 лв. /четири хиляди и четиристотин 
лева/ или оригинал на банкова гаранция за изпълнение на договора за същата сума съгласно 
приложение образец 8 към настоящата докумантация. 

Документите необходими за подписване на договора по ЗОП се представят в оригинал 
или нотариално заверено копие и трябва да бъдат в срок на валидност. 

 

7.5. При спазване разпоредбата на чл. 42, ал.1 от ЗОП, договор за обществена поръчка 
не се сключва с участник, определен за изпълнител, който: 

          7.5.1 не представи документ за регистрация в съответствие с изискването по чл. 25, ал. 3, 
т. 2 от ЗОП; 
          7.5.2. не изпълни задължението по чл. 47, ал. 10 от ЗОП; 
          7.5.3. не представи определената гаранция за изпълнение на договора; 
          7.5.4. не извърши съответна регистрация, не представи документ или не изпълни друго 
изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на 
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нормативен или административен акт и е поставено от възложителя при откриване на 
процедурата. 

 

7.6. Ако определеният за изпълнител участник е обединение от две или повече лица, 
всяко лице трябва да подпише договора и всички лица ще бъдат съвместно и по отделно 
обвързани с офертата и последващия договор съгласно българското законодателство. 
Участникът трябва да определи едно от всичките лица за представител с отговорността да се 
обвърза от името на консорциума или обединението. Съставът на консорциума или 
обединението не могат да бъдат променяни. 

7.7. Съгласно разпоредбата на чл. 43, ал. 1 от ЗОП, сключеният договор не подлежи на 
изменение. 

 
7.8. Изменение на договор за обществена поръчка се извършва с допълнително 

споразумение към договора и се допуска по изключение по реда на чл. 43, ал. 2 от ЗОП;  

 

 

РАЗДЕЛ VІ: КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

 

 Критерий за оценка на офертите – «Най ниска цена» за изпълнение на обществената 
поръчка. 

 Участникът, класиран от Комисията на първо място се определя за изпълнител. 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИНСТРУКЦИИ  

ОТНОСНО ПРИЛОЖЕНИТЕ ФОРМИ И ОБРАЗЦИ 

 

1. В случаите, когато е наложително, могат да се добавят допълнителни листове. 

2. Всяка страница във всеки Плик /1,2 и 3/ следва да бъде номерирана с пореден номер в 
долния десен ъгъл. 

3. Приложените документи и сертификати от чуждестранен участник/ в обединение 
следва да бъдат или на български език или придружавани от превод на български език 
съгласно изискванията на ЗОП. 

   4. Във връзка с провеждането на процедурата и подготовката на офертите от 
участниците за въпроси, които не са разгледани в настоящите указания, се прилага Закона за 
обществените поръчки, правилника за прилагането му и приложимото законодателство на 
Република България. 
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