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ДОКУМЕНТАЦИЯ 

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА 

ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ 

С ПРЕДМЕТ: „Организиране и провеждане на Обучителна Школа 1 

по проект BG05M2OP001-2.009- 0028 „Постигане на оптимална среда за обучение, научни 

изследвания, иновации и устойчиво развитие на човешкия капитал в сферата на 

химическите науки: Адаптиране на образованието днес за утрешния ден“, финансирана по 

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, Приоритетни оси: 

Образование и учене през целия живот, процедура BG05M2OP001-2.009 „Подкрепа за 

развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени – фаза 1“. 

 

 

 

 

 

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП 
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І. ОБЩИ УСЛОВИЯ 

 

1. Обект на поръчката: 

Настоящата обществена поръчка е с обект „услуга“.  

2. Предмет на поръчката: „Организиране и провеждане на обучителна школа 1“ 
Изпълнителят трябва да организира следното мероприятие: „Организиране и провеждане 

изнесена обучителна школа в изпълненние на дейност „Квалификация, продължаващо обучение 

и кариерно развитие на заетите в сферата на науката“, по проект BG05M2OP001-2.009- 0028 

„Постигане на оптимална среда за обучение, научни изследвания, иновации и устойчиво 

развитие на човешкия капитал в сферата на химическите науки: Адаптиране на образованието 

днес за утрешния ден“,  

 

3. Място и срок за възлагане на поръчката: 

3.1.Място на изпълнение е гр. Банско. 

3.2.Срокът за изпълнение на обществената поръчка е в периода 25-29 септември 2017 г.  

 

4. Финансови условия и прогнозна стойност на поръчката 

4.1 Финансови условия: 

Обществената поръчка e финансирана по Оперативна програма „Наука и образование за 

интелигентен растеж, Приоритетни оси: Образование и учене през целия живот, процедура 

BG05M2OP001-2.009 „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и 

млади учени – фаза 1“ 

4.2 Прогнозна стойност на поръчката. 

Прогнозната стойност на обществената поръчка е 28 875.00 (двадесет и осем хиляди осемстотин 

и седемдесет и пет) лева без ДДС и до 34 650.00 лв (тридесет и четири хиляди шестстотин и 

петдесет) лева с ДДС. 

*Забележка: Ценовото предложение на Изпълнителя не трябва да надхвърля 

максимално допустимата единична пакетната цена за участник на нощ в двойна или единична 

стая, която е 137, 50 (сто тридесет и седем лева и петдесет стотинки) лв. без ДДС и до 165,00 

(сто шестдесет и пет ) лв. с ДДС , както и прогнозната стойност на поръчката. 

Предложената от цена, задължително трябва да включва всички параметри описани в 

техническата спецификация и всички разходи за изпълнение на поръчката. 

4.3 Начин и срокове на плащане 

Плащането от страна на възложителя се извършва след представяне на двустранно подписан 

протокол за извършена услуга и фактура-оригинал. Срокът за плащане е 30 (тридесет) дни и 

започва да тече от датата на завеждане на посочените документи в отдел „Секретариат и 

деловодство“ при СУ „Св. Климент Охридски“. Плащанията се извършват по банков път на 

посочена от избрания изпълнител банкова сметка. 

Фактурата задължително съдържа изискуемите реквизити по ОП „Наука и образовение за 

интелигентен растеж“  
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5. Срок на валидност на офертите. 

Офертите за участие в настоящата процедура следва да бъдат валидни 4 (четири) месеца, 

считано от крайния срок за получаване на офертите. 

Когато срокът на валидност на офертите е изтекъл, възложителят кани участниците да удължат 

този срок. Участник, който в определения в обществената поръчка срок не удължи срока на 

валидност на офертата си, се отстранява от участие в процедурата. 

Разходите за изготвянето и подаването на офертите са за сметка на участниците в процедурата. 

Те не могат да предявяват каквито и да е било претенции спрямо възложителя за разходи, 

направени от тях при подготовката и подаването на офертите им, независимо от резултата или 

самото провеждане на процедурата. 

 

ВАЖНО:Не се допуска представянето на варианти на офертата. 

 

6. Предоставяне на документацията за обществената поръчка  

Възложителят осигурява пълен, неограничен и пряк достъп до документацията по настоящата 

процедура в профила на купувача на електронен адрес: https://www.uni-

sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/administraciya/otdel_obschestveni_por_chki/profil_na_kupuvacha

/proceduri_sled_15_04_2016g/otkriti_proceduri  

 

II. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

2.1 Минимални изисквания организиране и изпълнение на мероприятие: „Организиране 

и провеждане обучителна школа 1 : 

1 Вид мероприятие: 

Изнесена обучителна Школа 1 в изпълненние на дейност 

„Квалификация, продължаващо обучение и кариерно 

развитие на заетите в сферата на науката - планиране, 

организиране и провеждане на Обучителна Школа 1“ с 

продължителност от пет дни по проект BG05M2OP001-

2.009-0028 „Постигане на оптимална среда за обучение, 

научни изследвания, иновации и устойчиво развитие на 

човешкия капитал в сферата на химическите науки: 

Адаптиране на образованието днес за утрешния ден“, с 

Бенефициер СУ «Св. Климент Охридски» чрез Факултет по 

химия и фармация, по Оперативна програма „Наука и 

образование за интелигентен растеж“, приоритетна ос 

„Образование и учене през целия живот“, процедура 

„Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, 

специализанти и млади учени - фаза 1“ 

 Дати на провеждане за периода 25-29 септември 2017 г. 
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2 
Организиране на 

транспорт (бр. дни и 

брой пътници) 

транспорт с автобус с климатик (50 места) на лицензиран 

превозвач за два трансфера: 

гр. София – гр. Банско на 25.09.2017 г. - отиване и връщане 

и гр. Банско – гр. София на 29.09.2017 г. – отиване и 

връщане 

3 Настаняване:  

 Разположение на хотела: гр. Банско 

 
Разстояние от центъра 

на гр. Банско: 
- около 500 м (0.5 км),  в близост до Автогара 

 Категория хотел: 5 звезди 

 

Брой ангажирани за 

мероприятието 

помещения: минимум 40 

минимум 15 единични и 25 двойни стаи или студиа 

/разположението на стаите е според  заетостта на хотела/ 

 Брой нощувки: 

минимален брой нощувки – 180, (възможност за 

допълнително около 30) - за 25, 26, 27 и 28 септември 2017 

г. 

Настаняване след 14:00 часа на 25.09.2017 г., освобождаване 

до 12:00 часа на 29.09.2017 г. 

 Закуска 
осигуряване на закуска на 26, 27, 28 и 29 септември 2017 г. в 

основен ресторант под формата на „блок-маса”  

 Обяд 
осигуряване на обяд на 26, 27 и 28 септември 2017 г. в 

основен ресторант под формата на „блок-маса”   

 Вечеря 
осигуряване на вечеря 25, 26, 27 и 28 септември 2017 г. в 

основен ресторант под формата на „блок-маса” 

4 
Зала за провеждане на 

мероприятието 

конферентна зала с климатик  - U образен тип подреждане – 

за 50 човека  

- 26 септември 2017 г. от 10:00 до 16:30 часа;  

- 27 септември 2017 г. от 10:00 до 16:30 часа; 

- 28 септември 2017 г. от 10:00 до 12:00 часа; 

5 
Оборудване на 

конферентна зала 
техническо оборудване: мултимедийна дъска с озвучителна 

система 

http://www.eufunds.bg/
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6 Кафе-паузи 
осигуряване на 2 кафе паузи на 26 и 27 септември 2017 г. и  

1 кафе пауза на 28 септември 2017, включващи кафе, чай, 

мин. вода или безалкохолно, бисквити (общо 5 за периода). 

7 Други 

- достъп до зона с безжичен интернет; 

- ползване на СПА зона ; 

- ползване на вътрешни био басейни с температура на водата 

33°С и солен басейн и шезлонги;  

- ползване на фитнес център; 

- паркинг. 

Единичната пакетна цена за участник на ден в двойна или единична стая да е 137, 

50 (сто тридесет и седем лева и петдесет стотинки) лв. без ДДС и до 165,00 (сто 

шестдесет и пет ) лв. с ДДС. Единичната пакетна цена трябва да включва всички 

гореупоменати параметри и предвидени разходи за целия период на изпълнение 

предмета на поръчката. 

ВАЖНО! Участник предложил по-висока единична пакетна цена от 137.50лв. без 

ДДС ще бъде отстранен от участие. 

Ценовото предложение на Изпълнителя не трябва да надхвърля максимално допустимата 

пакетната цена за участник в школата на ден в двойна или единична стая, която е 137, 50 (сто 

тридесет и седем лева и петдесет стотинки) лв. без ДДС и до 165,00 (сто шестдесет и пет ) лв. с 

ДДС, както и прогнозната стойност на поръчката не трябва да надхвърля 28 875.00 лв. без ДДС 

и до 34 650.00 лв (тридесет и четири хиляди шестстотин и петдесет) лева с ДДС. 

ВАЖНО! Участник предложил по-високи от посочените максимално допустимите 

единични пакетни цени за участник в школата и/или по-висока обща цена за изпълнение на 

поръчката от максималната прогнозна стойност ще бъде отстранен от участие в процедурата. 

Осигуряване на отчетност от проведеното мероприятие – Изпълнителят изготвя и 

предоставя на Бенефициeра отчет за изпълнение на дейностите по конкретното мероприятие, 

заедно със списък с участниците в конкретното събитие (дата, място, име, звено, длъжност,  

брой нощувки, информация за контакти и подпис). 

Възложителят заплаща на Изпълнителя действително изпълнените и приети 

услуги за изпълнение на мероприятието по единични  цени за реален брой участници. 

 

В цените, посочени в ценовото предложение на участника, следва да са калкулирани 

всички разходи по организиране и логистично обслужване на мероприятието (наем на зала и 

оборудване, нощувки, кафе-паузи, храна, транспортни разходи и др.) 
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Възложителят може да забави плащането, в случай че не са представени отчетни 

документи, подписани протоколи за приемане и предаване или констатиран неправомерен 

разход. Възложителят уведомява Изпълнителя, че фактурата му не може да бъде платена, тъй 

като сумата не е дължима поради липсващи и/или некоректни придружителни документи или 

наличие на доказателства, че разходът не е правомерен. Изпълнителят трябва да даде 

разяснения, да направи изменения или да представи допълнителна информация в срок от 5 

работни дни след като бъде уведомен за това. Периодът за плащане продължава да тече от 

датата, на която Възложителят получи правилно формулирана фактура или поисканите 

разяснения, корекции или допълнителна информация. 

Във фактурите, които Изпълнителят издава във връзка с изпълнението на настоящия 

договор, следва да бъде указано, че разходът се извършва по проект № BG05M2OP001-2.009-

0028 с наименование „Постигане на оптимална среда за обучение, научни изследвания, 

иновации и устойчиво развитие на човешкия капитал в сферата на химическите науки: 

Адаптиране на образованието днес за утрешния ден “, съгласно договор № BG05M2OP001-

2.009-0028/.02.06.2017 г. за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Наука и 

образование за интелигентен разтеж“. 

В случай на невъзможност да осигури провеждане на мероприятието на посоченото 

място, поради настъпването на „непредвидени обстоятелства“ по смисъла на §2, т. 27 от ДР на 

ЗОП, Изпълнителят следва да осигури алтернативно място (град или курортен комплекс) с 

хотел и зала, в заявения от Възложителя период, при спазване на всички изисквания на 

Възложителя от техническата спецификация.  

 

ІІI. РАЗЯСНЕНИЯ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

1. До 10 дни преди изтичане срока за подаване на оферти лицата могат да поискат писмено от 

Възложителя разяснения по документацията, решението, обявлението или описателния 

документ на адреса, посочен в обявлението. 

2. Възложителят предоставя разясненията в 4 (четири) дневен срок от получаване на искането, 

но не по-късно от 6 дни преди срока за получаване на оферти. Разясненията се публикуват в 

профила на купувача без да се посочва лицето, направило запитването.  

 

ІV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ОТКРИТАТА ПРОЦЕДУРА 

1. Основания за задължително отстраняване  
1.1. Възложителят задължително отстранява от участие в процедура за възлагане на 

обществената поръчка участник, който: 

1.1.1 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; 

1.1.2 е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, 

аналогично на тези по т. 1.1.1, в друга държава членка или трета страна; 
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1.1.3 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; 

1.1.4 е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 ЗОП 

1.1.5 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; 

1.1.6 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; 

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

 Пояснение: „Конфликт на интереси” по смисъла на § 2, т.21 ЗОП е налице, когато 

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

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

на резултат от нея, имат интерес, който може да води до облага по смисъла на чл. 2, ал. 3 от 

ЗПУКИ и за който би могло да се приеме, че влияе на тяхната безпристрастност и 

независимост във връзка с възлагането на обществената поръчка. 

 

Участниците следва да предоставят информация относно спазването на изискването, 

заложено в т.1.1.7. в Единния европейски документ за обществени поръчки, Част III: Основания 

за изключване, Раздел В: „Основания, свързани с несъстоятелност, конфликти на интереси или 

професионално нарушение“. 

Основанията по т. 1.1.1, 1.1.2 и 1.1.7 се отнасят за лицата, които представляват 

участника или членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат 

правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи. Лицата са 

посочени в чл. 40 и 41 от ППЗОП. 

1.2.  Възложителят отстранява от процедурата участник, за когото са налице основанията по 

чл. 54, ал. 1 ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата.  

1.3. Основанията за задължително отстраняване, посочени в обявлението и настоящата 

документация за обществена поръчка, се прилагат за всяко физическо и/или юридическо лице, 

включено в състава на участник-обединение, което не е юридическо лице.  

1.4. Когато участникът предвижда подизпълнители и/или използва капацитета на трети лица, 

посочените по-горе основания за отстраняване се прилагат и по отношение на 

подизпълнителите и третите лица. 
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1.5. Основанията за отстраняване на участника се прилагат съгласно сроковете в чл. 57, ал. 3 

ЗОП. 

1.6. Възложителят може да не отстрани участник, за когото са налице основанията по чл. 54, 

ал. 1 от ЗОП, при условията на чл. 56, ал. 1 от ЗОП и ако Възложителят счете, че предприетите 

от участника мерки са достатъчни, за да се гарантира неговата надеждност. 

1.7. Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, има право да представи 

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

наличието на съответното основание за отстраняване. За тази цел участникът може да докаже, 

че:  

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

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

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

настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение; 

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

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

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

 

Като доказателства за надеждността на участника се представят следните документи: 

1.7.4 по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗОП – документ за 

извършено плащане или споразумение, или друг документ, от който да е видно, че 

задълженията са обезпечени или че страните са договорили тяхното отсрочване или 

разсрочване, заедно с погасителен план и/или с посочени дати за окончателно изплащане на 

дължимите задължения или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение; 

1.7.5 по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 3 от ЗОП – документ от 

съответния компетентен орган за потвърждение на описаните обстоятелства. 

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

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

1.9. Съгласно чл. 107 от ЗОП освен на основанията по чл. 54 от ЗОП, възложителят 

отстранява от процедурата: 

1.9.1 участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни 

друго условие, посочено в обявлението за обществената поръчка или в документацията; 

1.9.2 участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително 

обявените условия на поръчката; 

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

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

1.9.4 участници, които са свързани лица. 

 

Участниците декларират наличието или липсата на основанието за отстраняване от 

процедурата за възлагане на обществена поръчка по т. 1.9.4, чрез попълване на Част III: 

„Основания за изключване”, буква Г „Други основания за изключване, които може да бъдат 
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предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава 

членка” от ЕЕДОП. 

 

1.10. Когато участникът предвижда подизпълнители и/или използва капацитета на трети 

лица, посочените по-горе основания за отстраняване се прилагат и по отношение на 

подизпълнителите и третите лица.  

1.11. Основанията за отстраняване на участника се прилагат съгласно сроковете в чл. 57, ал. 

3 ЗОП. 

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

настъпване на обстоятелство по чл. 54, ал. 1 ЗОП и/или чл. 101, ал. 11 ЗОП. 

1.13. Възложителят отстранява от процедурата участник, за когото не е спазено, изискването, 

заложено в разпоредбата на чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях 

лица и техните действителни собственици. 

Участниците следва да предоставят информация относно спазването на изискването, 

заложено в разпоредбата на чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях 

лица и техните действителни собственици в Единния европейски документ за обществени 

поръчки, Част III: Основания за изключване, Раздел Г „Други основания за изключване, които 

може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или 

възложителя на държава членка“ 

1.14. Във връзка с предоставената с чл. 47 ЗОП правна възможност възложителят изисква 

офертите на участниците да бъдат изготвени при спазване на задълженията, свързани с данъци 

и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в 

сила в страната или в държавата, където трябва да се извършат доставките, и които са 

приложими към съответния вид доставка. 

 

2. Критерии за подбор. 

2.1 Изисквания за икономическо и финансово състояние  

Възложителят няма изискване; 

 

2.2 Изисквания за технически и професионални способности 

2.2.1 Участникът следва да е изпълнил минимум 1 (една) услуга свързана с предмета и обема 

идентични или сходни с тези на поръчката за последните 3 (три) години от датата на 

подаване на офертата, съгласно изискването на чл. 63, ал. 1, т. 1 б. “б“ от ЗОП.  

*Под сходни с предмета на поръчката услуги се разбира услуга с обем – организиране на 

минимум 1 мероприятие, свързано с провеждане  на семинари/обучения/школи..  

За доказване на изискването участникът на основание чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП 

представя Списък на доставките или услугите, които са идентични или сходни с предмета 
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на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с 

доказателство за извършената доставка /референция или подписани протоколи за 

изпълнение/, чрез попълване на раздел В, част IV, т. 1б от ЕЕДОП. За последните три 

години да се счита периодът, който обхваща времето до датата, определена за краен срок 

за подаване на офертите; 

 

2.2.2 Участникът следва да разполага с персонал и/или ръководен състав с определена 

професионална компетентност за изпълнение на поръчката – поне двама души, съгласно 

изискването на чл. 63, ал. 1, т. 5 от ЗОП. Предложените от изпълнителя ръководител и водещи 

експерти трябва да имат минимум 1 година специфичен професионален опит в организирането 

и/или провеждането на мероприятия/семинари/обучения. 

За доказване на изискването участникът на основание чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП 

представя Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката и/или на членовете на 

ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена 

професионалната им компетентност, чрез попълване на раздел В, част IV, т. 6 от ЕЕДОП. 

 

3. Капацитет на трети лица 
3.1 Участниците могат за конкретната поръчка да се позоват на капацитета на трети лица, 

независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с 

икономическото и финансовото състояние, техническите способности и професионалната 

компетентност, при спазване на разпоредбите на чл. 65 от ЗОП по отношение на ограниченията 

и документите, с които се доказва. 

3.2 По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност, участниците 

могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако лицата, с чиито образование, 

квалификация или опит се доказва изпълнение на изискванията на възложителя, ще участват в 

изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет. 

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

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

лица задължения. 

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

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

отстраняване от процедурата. 

3.5 Възложителят изисква участника да замени посоченото от него трето лице, ако то не 

отговаря на някое от условията по т 3.4. 

3.6 Възложителят изисква солидарна отговорност за изпълнението на поръчката от 

участника и третото лице, чийто капацитет се използва за доказване на съответствие с 

критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние. 
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3.7 Лицата посочени от участника не могат да бъдат посочвани в друга оферта за участие в 

настоящата обществена поръчка. Възложителят ще отстрани всички оферти, в които са 

посочени лица в нарушение на това изискване. 

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

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

на условията по т.3.2 – 3.4. 

3.9 Съгласно чл. 59, ал. 6 от ЗОП при участие на обединения, които не са юридически лица, 

съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко на 

лицата, включени в него, с изключение на съответната регистрация, представяне на сертификат 

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

нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при 

изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. 

3.10 Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, посочва това в Част ІІ, 

Раздел В от ЕЕДОП и приложимите полета от Част ІV от ЕЕДОП. Участникът трябва да може 

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

лица задължения. 

 

4. Подизпълнители  

4.1. Участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им 

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

доказателство за поетите от подизпълнителите задължения. 

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

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

отстраняване от процедурата. 

4.3. Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на условията по т. 4.2. 

4.4. Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде 

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

възнаграждение за тази част на подизпълнителя. 

4.5. Разплащанията се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до 

възложителя чрез изпълнителя, който е длъжен да го предостави на възложителя в 15-дневен 

срок от получаването му. 

4.6. Към искането по т. 4.5. изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали 

оспорва плащанията или част от тях като недължими. 

4.7. Възложителят има право да откаже плащане, когато искането за плащане е оспорено, до 

момента на отстраняване на причината за отказа. 

4.8. Правилата относно директните разплащания с подизпълнители са посочени в настоящата 

документация за обществената поръчка и в проекта на договор за възлагане на поръчката. 

4.9. Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за 

изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя. 

4.10. След сключване на договора и най-късно преди започване на изпълнението му, 

изпълнителят уведомява възложителя за името, данните за контакт и представителите на 
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подизпълнителите, посочени в офертата. Изпълнителят уведомява възложителя за всякакви 

промени в предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката. 

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

обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са 

изпълнени едновременно следните условия:  

а) за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата;  

б) новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял 

предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, 

които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности. 

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

всички документи, които доказват изпълнението на условията по т. 4.11. заедно с договора за 

подизпълнение или на допълнителното споразумение в тридневен срок от тяхното сключване. 

 

5. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 

Указание за подготовка на ЕЕДОП: 
5.1 При подаване на оферта участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и 

съответствие си 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 участникът е установен, са длъжни да предоставят информация. 

5.2 Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, за всеки от участниците в 

обединението се представя отделен ЕЕДОП. 

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

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

лица се представя отделен ЕЕДОП, който съдържа информацията по т. 5.1. 

5.4 Когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за лицата, които 

представляват участника, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които 

имат правомощия да упражняват контрол при вземане на решения от тези органи, всички лица 

подписват един и същ ЕЕДОП.  

5.5 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 ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата, 

посочени в чл.40 и 41 от ППЗОП. 

5.6 В случаите, 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. 

5.7 Съгласно чл. 59, ал. 5 от ЗОП, възложителят е посочил критериите за подбор и 

документите за тяхното доказване в обявлението и/или настоящата документация, с което се 

оповестява откриването на процедурата. 
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5.8 Когато за участник е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1 ЗОП и преди 

подаването на офертата той е предприел мерки за доказване на надеждност по чл. 56 от ЗОП, 

тези мерки се описват в ЕЕДОП. 

Пояснение: Видовете документи, чрез които участниците доказват предприетите мерки 

за надеждност и органите по издаване, са посочени в Глава IV „Изисквания към участниците“, 

т. 1.7. от документация в съответствие с чл. 45, ал. 2 ППЗОП. 

5.9 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. 

5.10 Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или 

част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е 

необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. 

5.11 Преди сключването на договор за обществена поръчка възложителят изисква от 

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

липсата на основанията за отстраняване от процедурата (съгласно чл. 58 от ЗОП), както и 

документи, доказващи съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се 

представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива. 

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

съответните документи, издадени от компетентен орган, съгласно законодателството на 

държавата, в която е установен. Когато в същата държава не се издават документи за 

посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, 

участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение съгласно 

законодателството на съответната държава.  

С оглед предоставената му правна възможност в чл. 10, ал. 2 ЗОП възложителят не 

поставя изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът определен за 

изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица. Договорът 

за обществена поръчка се сключва след като участникът, определен за изпълнител, представи 

пред възложителя заверено копие на удостоверение за данъчна регистрация и регистрация в 

Регистър БУЛСТАТ на създаденото обединение или еквивалентни документи, съгласно 

законодателството на държавата, в която обединението е установено. 

Възложителят няма право да изисква представянето на горните документи, когато 

обстоятелствата в тях са достъпни чрез публичен безплатен регистър или информацията или 

достъпът до нея се предоставя на възложителя от компетентен орган по служебен път. 

 

V. ИЗИСКВАНИЯ И УКАЗАНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ И ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

1. В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват български и/или 

чуждестранни физически и/или юридически лица, включително техни обединения, които 

отговарят на изискванията на Закона за обществените поръчки и настоящата документация. 

2. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в 

офертата на друг участник, не може да подава самостоятелна оферта.  

3. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура. 
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4. Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта. Не се допуска 

представяне на варианти на техническа и/или ценова оферта. 

5. Офертите следва да отговарят на изискванията, посочени в настоящите указания и да 

бъдат оформени по приложените към документацията образци (приложения).  

6. Подаването на офертата задължава участниците да приемат напълно всички изисквания 

и условия, посочени в тази документация, при спазване на ЗОП, ППЗОП и другите нормативни 

актове, свързани с изпълнението на предмета на поръчката. Поставянето на различни от тези 

условия и изисквания от страна на участника може да доведе до отстраняването му.  

7.  Офертата се представя в писмен вид на хартиен носител.  

8. Всички документи в офертата трябва да бъдат на български език. Ако в офертата са 

включени документи на чужд език, те следва да са придружени с превод на български език.  

9. Всички документи, които не са оригинали и за които не се изисква нотариална заверка, 

следва да бъдат заверени от участника на всяка страница с гриф "Вярно с оригинала" и подписа 

на лицето/та, представляващо/и участника. 

10. Офертата трябва да бъде подписана от законния представител на участника съгласно 

търговската му регистрация, или от надлежно упълномощено от него лице с нотариално 

заверено пълномощно. 

11. Офертата се представя в запечатана, непрозрачна и с ненарушена цялост опаковка от 

участника или от упълномощен от него представител лично, или чрез пощенска или друга 

куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка на адрес: гр. София, бул. „Цар 

Освободител” № 15,. отдел “Секретариат и деловодство” – стаи 114 и 115. 
12. Върху опаковката следва да бъде посочено и наименованието на участника, пълен и 

точен адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес. 

13. Опаковката с офертата се надписва по следния начин:  
До  

СУ „Св. Климент Охридски“ 

гр. София-1504, бул. „Цар Освободител“ № 15 

ОФЕРТА 

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  

„Организиране и провеждане на Обучителна Школа 1 

по проект BG05M2OP001-2.009- 0028 „Постигане на оптимална среда за обучение, научни изследвания, 

иновации и устойчиво развитие на човешкия капитал в сферата на химическите науки: Адаптиране на 

образованието днес за утрешния ден“, финансирана по Оперативна програма „Наука и образование за 

интелигентен растеж“, Приоритетни оси: Образование и учене през целия живот, процедура 

BG05M2OP001-2.009 „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади 

учени – фаза 1“. 
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Наименование на участника: ………………………………………………….......................... 

Участниците в обединението (когато е приложимо)…………………………........................ 

Адрес за кореспонденция: …………………………………………………………………...... 

Телефон, факс и електронен адрес: ………………………………………............................... 

14. При приемане на офертата върху опаковката ѝ се отбелязват поредният номер, датата и 

часът на получаването, като посочените данни се записват във входящ регистър, за което на 

приносителя се издава документ.  

15. Възложителят не приема за участие в откритата процедура и връща незабавно на 

участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок, или в незапечатана 

опаковка или опаковка с нарушена цялост. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия 

регистър на Възложителя.  

16. Ако участникът изпрати офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, 

разходите за тях са за сметка на участника. В този случай, участникът следва да осигури 

пристигането на офертата в посоченият от възложителя срок. Рискът от забава или загубване на 

офертата е за сметка на участника.  

17. До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да 

промени, допълни или да оттегли офертата си.  

17.1. Допълнението и/или промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и 

условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде поставен надпис 

„Допълнение/Промяна на оферта с входящ номер ….“ и наименование на участника. 

 

18. Съдържание на офертата 

18.1. Офертата се представя на български език - хартиен носител и електронен носител 

/отворен вариант на техническо и ценово предложение/ в запечатана, непрозрачна 

опаковка 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. Върху опаковката участникът посочва: 

 наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е 

приложимо; 

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

 наименованието на поръчката, за която се подават документите. 

 

Опаковката включва документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на 

представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри “, който съдържа ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, т. 

2 от ППЗОП. 
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18.2. Съдържание на опаковката – документи и образци: 

а) опис на представените документи, съдържащи се в офертата, подписан от 

участника – попълва се Образец № 1; 

б) Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника в 

съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя - Образец № 2 

в) в) документи за доказване на предприетите мерки за надеждност - когато е 

приложимо. 

Указание за подготовка на документите по б. „в”: 
Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 ЗОП, има право да представи 

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

наличието на съответното основание за отстраняване. За тази цел участникът може да докаже, 

че:  

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

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

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

настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение; 

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

компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически, 

организационни и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления 

или нарушения. 

Като доказателства за надеждността на участника се представят следните документи: 

 по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗОП – документ за 

извършено плащане или споразумение, или друг документ, от който да е видно, че 

задълженията са обезпечени или че страните са договорили тяхното отсрочване или 

разсрочване, заедно с погасителен план и/или с посочени дати за окончателно 

изплащане на дължимите задължения или е в процес на изплащане на дължимо 

обезщетение; 

 по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 3 от ЗОП – документ от 

съответния компетентен орган за потвърждение на описаните обстоятелства. 

 

г)  документ, от който да е видно правното основание за създаване на 

обединението (когато е приложимо)  - заверено от участника копие; 

Указание за подготовка на документа по б.”г”: 

Документът, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, 

следва да съдържа 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. 

 

д)  Техническо предложение, съдържащо: 
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1. документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е 

законният представител на участника – оригинал или нотариално заверено копие; 

2. предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации на възложителя - Образец № 3; Участникът попълва приложения към 

документацията образец в оригинал, като всяка страница се подписва и подпечатва от 

представляващия участника или упълномощено лице; 

3. декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - попълва се 

Образец № 4; 

4. декларация за срока на валидност на офертата - попълва се Образец № 5; 

5. декларация по чл. 39, ал. 1, т. 1, буква „д“ от ППЗОП вр. чл.47, ал.3 от ЗОП за спазени 

задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила 

на заетостта и условията на труд - Образец № 6. 

В случай че в техническото предложение не се съдържа един или повече от описаните в б. 

„д“,  документи или представените документи не отговарят на изисканите форма и съдържание, 

съответният участник ще бъде отстраняван от участие в процедурата. 

Забележка: Участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на 

предложенията от офертите им, които подлежат на оценка. 

 

е)  Съдържание на плик „Предлагани ценови параметри“ 

Ценово предложение - Образец № 7 – в оригинал на хартиен носител, подписано и 

подпечатано на всяка страница от представляващия участника или упълномощено лице;  

В ценовото си предложение всеки участник посочва единични цени за всеки един от 

параметрите, описани в техническата спецификации. В случай, че участникът не е посочил 

единична цена, същият ще бъде отстраняван от участие в процедурата.  

Ценовото предложение на Участник не трябва да надхвърля максимално допустимата 

пакетната цена за участник на ден в двойна или единична стая, която е 137, 50 (сто тридесет и 

седем лева и петдесет стотинки) лв. без ДДС и до 165,00 (сто шестдесет и пет ) лв. с ДДС , 

както и прогнозната стойност на поръчката не трябва да надхвърля 28 875.00 лв. без ДДС и до 

34 650.00 лв (тридесет и четири хиляди шестстотин и петдесет) лева с ДДС. 

 

ВАЖНО! Общата цена за изпълнение на поръчката е произведение от общата пакетната 

цена за един участник по прогнозния брой нощувки – 210 (двеста и десе) бр. 

Участник предложил по-високи от посочените максимални единични стойности и обща 

цена за изпълнение на поръчката ще бъде отстранен от участие в процедурата. 

 

Предлаганите цени следва да бъдат посочени в български лева без ДДС, закръглена до 

втория знак след десетичната запетая. 

В предлаганите от участниците цени следва да бъдат включени всички разходи за 

изпълнение на обществената поръчка. 
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Констатирани технически и/или аритметични грешки в ценовото предложение ще се 

отстраняват от комисията, при спазване на следните правила: 

а) при различия между сумите, посочени с цифри и с думи, за вярно ще се приема 

словесното изражение на сумата; 

б) при техническа и/или аритметична грешка в общата цена, за валидни ще се приемат 

единичните цени, въз основа на които комисията ще изчисли вярната обща цена; 

Извън плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ не трябва да е посочена никаква 

информация относно цената. 

Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън плика 

„Предлагани ценови параметри“ елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея), ще 

бъдат отстранени от участие в процедурата. 

 

Забележка! Не се допуска представянето на варианти на офертата. 

 

VII. КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ 

Критерият, по който се определя изпълнителят на настоящата обществена поръчка е: 

Обществената поръчка се възлага въз основа на „Икономически най-изгодна оферта”, 

определена въз основа на критерии за възлагане „Най-ниска цена”, съгласно чл. 70, ал. 2, т. 1 

от ЗОП. 

Общата цена за изпълнение на поръчката се определя като произведение от общата 

пакетната цена за един участник по прогнозния брой нощувки – 210 (двеста и десет) бр., 

съгласно ценовото предложение на участниците. 

 

Класиране на офертите: 

Класирането на офертите се извършва в низходящ ред. 

На първо място ще бъде класиран участникът, предложил най-ниска обща цена за 

изпълнение предмета на поръчката. 

При несъответствие в посочените с цифри и с думи от участника цени, за верни следва да 

се приемат тези, изписани с думи.  

При еднакви предложения комисията провежда публично жребий по реда на чл.58 от 

ППЗОП. 

VIII. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА  

1. Възложителят назначава комисия за извършване на подбор, разглеждане, оценка и 

класиране на офертите на участниците. 

2.  Комисията се състои от нечетен брой членове.  

3. По отношение на членовете на комисията не трябва да е налице конфликт на интереси с 

кандидатите или участниците. 

4. Разглеждането и оценката на представените оферти съгласно избрания критерий за 

възлагане се извършва от комисията по реда на чл. 61 от ППЗОП вр. чл.104, ал.2 от ЗОП, 
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като техническите и ценовите предложения на участниците се оценяват преди разглеждане на 

документите за съответствие с критериите за подбор. 

5. Решенията на комисията се вземат с мнозинство от членовете й. Когато член на 

комисията е против взетото решение, той подписва протокола с особено мнение и писмено 

излага мотивите си. 

6. Назначената от възложителя комисия съставя доклад и протокол/и за извършване на 

подбора на участниците, разглеждането, оценката и класирането на офертите. 

7. Възложителят утвърждава доклада по т. 6 по реда на чл. 106 от ЗОП. 

8. 10-дневен срок от утвърждаване на доклада възложителят издава решение за определяне 

на изпълнител или за прекратяване на процедурата. 

9. При прекратяване на процедурата се прилагат основанията по чл. 110 от ЗОП. 

10. Решенията на възложителя, за които е длъжен да уведоми участниците, се връчват при 

условията на чл.43 от ЗОП. Когато решението се изпраща по електронен адрес, участника 

следва да потвърди получаването му, чрез отговор на съобщението изпратено от възложителя. 

В случай че до края на работния ден, следващ деня на изпращането не е получено 

потвърждение, ще се счита , че решението не е получено от участника. 

11. Когато решението на е получено от участника по някой от горепосочените начини, 

възложителят публикува съобщение до него в профила на купувача. Решението се смята за 

връчено от датата на публикуване на съобщение. 

 

IX. КОРЕСПОНДЕНЦИЯ 

1. Обменът на информация свързана с настоящата процедура между Възложителя и 

участниците е в писмен вид, на български език, и се извършва:  

а) по електронен път с електронен подпис на посочените от възложителя и участниците 

електронни адреси;  

б) по факс на посочения от възложителя и участниците номера;  

в) по пощата - чрез препоръчано писмо с обратна разписка, изпратено на посочения от 

участника адрес;  

г) чрез комбинация от средствата по букви "а" – "в";  

д) чрез профила на купувача на Възложителя в посочените в ЗОП и ППЗОП случаи.  

2. За получено се счита това уведомление по време на процедурата, което е достигнало до 

адресата, на посочения от него адрес. Когато адресатът е сменил своя адрес и не е информирал 

своевременно за това ответната страна, за получено се счита това уведомление, което е 

достигнало до адреса известен на изпращача.  

3. 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. 

 

Х. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР. ДОГОВОР ЗА ПОДИЗПЪЛНЕНИЕ. ГАРАНЦИИ 
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1. При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за 

изпълнител, е длъжен да представи документите по чл. 112, ал. 1 от ЗОП и посочени в 

настоящата документация, 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. 

2. В случай че избраният изпълнител е обединение договор се сключва след като 

участникът определен за изпълнител представи пред Възложителя заверено копие от 

удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение. 

3. 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, освен ако неявяването е по обективни причини, за 

което възложителят е уведомен своевременно. 

4.  Възложителят има право да прекрати без предизвестие договора за обществена поръчка 

при възникване на обстоятелствата по реда на чл. 118 от ЗОП. 

 

5. Договор за подизпълнение. 

а) Изпълнителите сключват договор за подизпълнение с подизпълнителите, 

посочени в офертата съгласно изискванията на  ЗОП и ППЗОП. 

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

допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител изпълнителят 

изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на възложителя заедно с 

доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП. 

в) Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, 

които са включени в предмета на договора за подизпълнение. 

*Преди сключването на договор за обществена поръчка възложителят изисква от 

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

липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с 

поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и 

третите лица, ако има такива. 

Документи удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от 

процедурата: 
1. за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП – свидетелство за съдимост; 

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

по приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя и на кандидата 

или участника; 

3. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП – удостоверение от органите 

на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда; 

Когато в удостоверението по т. 2 се съдържа информация за влязло в сила 

наказателно постановление или съдебно решение за нарушение по чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП, 

участникът представя декларация, че нарушението не е извършено при изпълнение на договор 

за обществена поръчка. 
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Когато участникът, избран за изпълнител, е чуждестранно лице, той представя 

съответният документ по т. 1, т. 2 и т. 3, издаден от компетентен орган, съгласно 

законодателството на държавата, в която участникът е установен. В случаите, когато в 

съответната държава не се издават документи за посочените обстоятелства или когато 

документите не включват всички обстоятелства, участникът представя декларация, ако 

такава декларация има правно значение съгласно законодателството на съответната 

държава. Когато декларацията няма правно значение, участникът представя официално 

заявление, направено пред компетентен орган в съответната държава. 

Възложителят няма право да изисква представянето на посочените документи, 

когато обстоятелствата в тях са достъпни чрез публичен безплатен регистър или 

информацията или достъпът до нея се предоставя от компетентния орган на възложителя 

по служебен път. 

 

Преди подписване на договора за възлагане на обществената поръчка участникът, 

определен за изпълнител, следва да представи декларация по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 от 

ЗМИП. 

 

Договорът за обществена поръчка трябва да съответства на приложения в 

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

на които е определен за изпълнител. Изменение на сключен договор за обществена поръчка се 

допуска по изключение, съгласно приложимите хипотези по чл. 116 ЗОП. 

 

Прекратяване на договор за обществена поръчка 

Възложителят прекратява договора за обществена поръчка в предвидените в закон, в 

договора случаи или когато: 

1.  е необходимо съществено изменение на поръчката, което не позволява договорът да 

бъде изменен на основание чл. 116, ал. 1 от ЗОП; 

2.  се установи, че по време на провеждане на процедурата за възлагане на поръчката за 

изпълнителя са били налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1, въз основа на които е 

следвало да бъде отстранен от процедурата; 

3.  поръчката не е следвало да бъде възложена на изпълнителя поради наличие на 

нарушение, постановено от Съда на Европейския съюз в процедура по чл. 258 ДФЕС. 

4.  В случаите по т. 2 и 3 възложителят не дължи обезщетение за претърпените вреди от 

прекратяването на договора. 

 

6. Гаранция за изпълнение. 

6.1 При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за 

изпълнител, е длъжен да представи гаранция за изпълнение на договора в размер на 2 (две) на 

сто от стойността му без ДДС. Изпълнителят сам избира вида на гаранцията за изпълнение – 

парична сума, банкова гаранция или застраховка, обезпечаваща изпълнението чрез покритие на 

отговорността на изпълнителя. 
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6.2 Когато гаранцията се представя във вид на парична сума, тя се внася по следната по 

банкова сметка на СУ “Св. Климент Охридски” БНБ – централно управление, банков код  

BNBGBGSD, банкова сметка  BG43 BNBG 9661 3300 1743 01. Всички банкови разходи, 

свързани с преводите на сумата са за сметка на Изпълнителя; 

6.3 Когато гаранцията за изпълнение е банкова, се представя оригиналът й, като тя следва да 

е безусловна и неотменяема, покриваща 100% от стойността на гаранцията за изпълнение, със 

срок на валидност - срока на изпълнение на договора, плюс 30 (тридесет) дни. Гаранцията 

трябва да съдържа задължение на банката гарант да извърши безусловно плащане при първо 

писмено искане от Възложителя, в случай че Изпълнителят не е изпълнил някое от 

задълженията по договора. Когато договорът не бъде изпълнен в договорения краен срок, 

Изпълнителят е длъжен не по-късно от 5 (пет) работни дни преди изтичане на валидността на 

гаранцията да удължи срока на предоставената банковата гаранция или да предостави на 

Възложителя нова банкова гаранция, с валидност – срокът на изпълнение на договора плюс 30 

(тридесет) дни. Всички банкови разходи, свързани с обслужването на превода на гаранцията, 

включително при нейното възстановяване, са за сметка на Изпълнителя. 

6.4 Когато гаранцията за изпълнение е застраховка, обезпечаваща изпълнението чрез 

покритие на отговорността на Изпълнителя се представя оригиналът й, покриваща 100 % от 

стойността на гаранцията за изпълнение и със срок на валидност - срока на изпълнение на 

договора, плюс 30 (тридесет) дни. Когато договора не бъде изпълнен в договорения краен срок, 

Изпълнителят е длъжен не по-късно от 5 (пет) работни дни преди изтичане на валидността на 

застраховката да удължи срока й или да предостави на Възложителя нова застраховка с 

валидност – срока за изпълнение на договора, плюс 30 (тридесет) дни. 

Възложителят не дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли 

при него. 

Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава в срок до 30 (тридесет) дни след 

неговото изпълнение или прекратяване, като Възложителят има право да приспадне от 

гаранцията дължимите му неустойки в резултат на забавено изпълнение на задълженията по 

договора. 

6.5 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. 

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение са 

уредени в проекта на договор за възлагане на обществената поръчка. 

 

ХI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА 

1. Възложителят прекратява процедурата с мотивирано решение, когато:  

а) не е подадена нито една оферта;  

б) всички оферти не отговарят на предварително обявените условия за представяне, или са 

неподходящи;  
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в) всички оферти, които отговарят на предварително обявените от Възложителя условия, 

надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури;  

г) първият и вторият класирани участници откажат да сключат договор;  

д) отпадне необходимостта за провеждане на процедурата или от възлагане на договора в 

резултат на съществена промяна в обстоятелствата или при невъзможност да се осигури 

финансиране за изпълнението на поръчката по причини, които възложителят не е могъл да 

предвиди;  

е) установи нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат 

отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата;  

ж) поради неизпълнение на някое от условията по чл. 112, ал. 1 от ЗОП не се сключва 

договор за обществена поръчка.  

2. Възложителят може да прекрати процедурата с мотивирано решение когато:  

а) е подадена само една оферта;  

б) има само една подходяща оферта;  

в) участникът, класиран на първо място:  

- откаже да сключи договор;  

- не изпълни някое от условията по чл. 112, ал. 1 от ЗОП, или  

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

 

ХII. ДРУГИ УСЛОВИЯ 

1. При различие между информацията, посочена в обявлението и в документацията за 

обществената поръчка, за достоверна се счита информацията, публикувана в обявлението.  

2. По въпроси, свързани с провеждането на процедурата и подготовката на офертите на 

участниците, които не са разгледани в документацията, се прилагат разпоредбите на Закона за 

обществените поръчки и Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки.  

3. 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 предмета на поръчката, както следва:  

3.1. Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:  

Национална агенция по приходите:  

- Информационен телефон на НАП - 0700 18 700;  

- интернет адрес: http://www.nap.bg   

3.2. Относно задълженията, опазване на околната среда:  

Министерство на околната среда и водите:  

- Информационния център на МОСВ работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч.;  

http://www.eufunds.bg/
http://www.nap.bg/
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- София 1000, ул. "У. Гладстон" № 67, Телефон: 02/ 940 6331;  

- Интернет адрес: http://www3.moew.government.bg   

3.3. 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  

 

ХIІI. ПРИЛОЖЕНИЯ 

1. Опис на представените документи  - Образец № 1 

2. ЕЕДОП -  Образец № 2 

3.  Предложение за изпълнение - Образец № 3 

4. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - образец № 4 

5. Декларация за срок на валидност на офертата - образец № 5 

6. Декларация по чл. 39, ал. 1, т. 1, буква „д“ от ППЗОП за спазени задълженията, 

свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и 

условията на труд - образец № 6 

7. Ценово предложение  - Образец № 7 

8. Проект на договор - Образец № 8 
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