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I. ОБЩИ УСЛОВИЯ:  
1.Възложителят предоставя пълен електронен достъп до документацията за 

участие на всички заинтересовани лица. Документацията за участие се публикува в 
профила на купувача . 

В „Профил на купувача“ възложителят ще публикува и всички съобщения до 
участниците, както и разяснения по документацията за участие.  

Обменът на документи и съобщения между възложители, участници и 
изпълнители на обществени поръчки се осъществява чрез платформата, освен в случаите 
по чл. 39а, ал. 5 - 7 от ЗОП. 

Документите и съобщенията се считат за връчени с постъпването им на 
потребителския профил на лицето, определено за контакт по поръчката, което се 
удостоверява от платформата чрез електронен времеви печат. Когато лицето за контакт е 
различно от възложителя или от представляващия кандидата, участника и изпълнителя, за 
уведомен се счита и възложителят, съответно кандидатът, участникът и изпълнителят. 

Потребителите на платформата са задължени да следят профилите си в нея за 
наличието на съобщения и документи.  

 
2.Максималната обща цена предложена в ценовите предложения за 

поръчката, над която офертите ще се считат за неподходящи, е посочената в 
решението прогнозна стойност за поръчката. 

 
II. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА 

 
1. Общи изисквания 

1.1. Участник в настоящата процедура може да бъде всяко българско или 
чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко 
друго образувание, което има право да извършва услуги съгласно законодателството на 
държавата, в която то е установено, съгласно т. 15 на §2 от ДР на ЗОП. Не се допуска до 
участие в процедурата участник, който не отговаря на предварително обявените 
изисквания на Възложителя, посочени в документацията за обществената поръчка, 
решението и обявлението за обществена поръчка и на изискванията на ЗОП и ППЗОП. 

В процедурата за електронно възлагане на настоящата обществена поръчка може 
да участва всеки, който е регистриран в ЦАИС ЕОП, съобразно чл. 9ж от ППЗОП и 
отговаря на предварително обявените условия. Конкретните стъпки за участие в 
електронна процедура в ЦАИС ЕОП като създаване, подаване на оферта, обмен на 
информация и други, са описани в Ръководство за стопанските субекти – кандидати и 
участници в обществени поръчки, достъпно на електронен адрес: https://help.eop.bg/ . 

1.2. Участниците са длъжни да съблюдават сроковете и условията, посочени в 
обявлението и документацията за обществената поръчка. 

1.3. Участниците се представляват от лицата, представляващи ги по закон или от 
лица, изрично упълномощени за настоящата процедура. 

1.4. Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен участник в 
процедурата за възлагане на обществена поръчка, ако може самостоятелно да подаде 
оферта и да сключи договор съгласно законодателството на държавата, в която е установен 
клонът. 

Участниците декларират отсъствието/наличието на съответните основания за 
отстраняване, предприетите мерки за надеждност и съответствието си с критериите за 
подбор, попълвайки и подавайки като част от офертите си Единен европейски документ за 
обществени поръчки (ЕЕДОП), в съответствие с изискванията на настоящата 
документация. 

 
2. Специфични изисквания към участници – обединения, които не са 

юридически лица  

2.1. В случай, че участник в процедурата е обединение от физически и/или 
юридически лица, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице: 

https://help.eop.bg/
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2.1.1. Участникът следва да представи копие на документ – учредителен акт, 
договор, споразумение или друг приложим документ, от който да е видно правното 
основание за създаване на обединението. 

2.1.2. С документа по т. 2.1.1, участникът представя и информация относно: 

 правата и задълженията на участниците в обединението; 

 разпределението на отговорността между членовете на обединението; 

 дейностите по поръчката, които ще изпълнява всеки член на обединението. 

2.1.3. Възложителят поставя следните изисквания към обединението-
участник, съответствието с които следва да е видно от документа по т. 2.1.1, а именно: 

 определянето на партньор или лице, което да представлява обединението за 
целите на обществената поръчка; 

 да е налице солидарна отговорност на участниците в обединението при 
изпълнение на поръчката. 

2.1.4. Възложителят не изисква създаване на юридическо лице, в случай че 
обединението бъде определено за изпълнител на обществената поръчка, но договорът за 
обществена поръчка се сключва след като изпълнителят представи пред Възложителя 
заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ на 
създаденото обединение или еквивалентни документи съгласно законодателството на 
държавата, в която обединението е установено. 

2.2. Всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия 
период на изпълнение на договора. Не се допускат промени в състава на обединението 
след подаване на офертата. 

2.3. Съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението - 
участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна 
регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на 
поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно 
разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в 
документ по т. 2.1.1. 

2.4. Лице, което участва в обединение, не може да подава самостоятелно оферта.  
2.5. Едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно 

обединение. 
 
3. Специфични изисквания към подизпълнителите 

3.1. Участникът трябва да посочи в Част IV, Раздел В, от ЕЕДОП 
подизпълнителя/ите и дела от поръчката, който ще му/им възложи, ако възнамерява да 
използва такъв/такива. 

3.2. Лице, което е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не 
може да подава самостоятелно оферта. 

3.3. Всеки подизпълнител трябва да отговаря на критериите за подбор съобразно 
вида и дела от поръчката, който ще изпълнява, и за него да не са налице основания за 
отстраняване. Възложителят изисква замяна на подизпълнител, за който е налице 
основание за отстраняване или не отговаря на критериите за подбор, поради промяна в 
обстоятелствата преди сключване на договора за обществена поръчка. 

3.4. За всеки подизпълнител се представя отделен надлежно попълнен и 
подписан от него ЕЕДОП, в който се посочва информацията, изисквана съгласно Част II, 
раздели А и Б, Част III и съответната част от Част oт IV от ЕЕДОП. 

3.5. Съответните документи, доказващи съответствието на подизпълнителите с 
критериите за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, се 
представят от избрания за изпълнител участник при подписването на договора за 
обществена поръчка. 

3.6. Независимо от възможността за използване на подизпълнители, 
отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на Изпълнителя.  
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4. Лично състояние на участниците 
4.1. Основания за отстраняване съгласно чл. 54, ал. 1 от ЗОП. 

4.1.1. Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на 
обществената поръчка участник, когато: 

а)  осъден е с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, 
чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 
353е от Наказателния кодекс (НК) или престъпления, аналогични на посочените, в друга 
държава членка или трета страна;  

б) 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 участника, или 
аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно 
законодателството на държавата, в която участникът е установен, доказани с влязъл в сила 
акт на компетентен орган, освен ако са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 5 от ЗОП1; 

в)  налице е неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП2; 
г)  е установено, че: 
aa) е представил документ с невярно съдържание, с който се доказва 

декларираната липса на основания за отстраняване или декларираното изпълнение на 
критериите за подбор; 

бб) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване 
липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

д)  установено е с влязло в сила наказателно постановление или съдебно 
решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 
228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата 
миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на 
компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или 
участникът е установен; 

е)  е налице конфликт на интереси3, който не може да бъде отстранен; 
4.1.2. Основанията по т. 4.1.1., б. „а“ и б. “е“ се отнасят за лицата, които 

представляват участника и за членовете на неговите управителни и надзорни органи 
съгласно регистъра, в който е вписан участникът, ако има такъв, или документите, 
удостоверяващи правосубектността му. Когато в състава на тези органи участва 
юридическо лице, основанията се отнасят за физическите лица, които го представляват 
съгласно регистъра, в който е вписано юридическото лице, ако има такъв, или 
документите, удостоверяващи правосубектността му. Когато участникът, или юридическо 
лице в състава на негов контролен или управителен орган се представлява от физическо 
лице по пълномощие, основанията по т. 4.1.1., б. „а“ и „е“ се отнасят и за това физическо 
лице. 

4.1.3. Отстранява се и участник в процедурата – обединение от физически и/или 
юридически лица, когато за член на обединението е налице някое от основанията по т. 
4.1.1. 

4.1.4. Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане на следните срокове: 

                                                
1 Чл. 54, ал. 5 ЗОП гласи: „(5) Алинея 1, т. 3 не се прилага, когато размерът на неплатените дължими данъци или 

социалноосигурителни вноски е до 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена 
финансова година, но не повече от 50 000 лв.“ 

2 Чл. 44, ал. 5 ЗОП гласи: „(5) В случай че с извършването на действия по ал. 3 и/или 4 не може да се осигури 
спазване на принципа за равнопоставеност, кандидатът или участникът, участвал в пазарните консултации 
и/или в подготовката за възлагане на поръчката, се отстранява от процедурата, ако не може да докаже, че 
участието му не води до нарушаване на този принцип.“ 

3 Съгласно § 2, т. 21 от Допълнителните разпоредби на ЗОП „конфликт на интереси“ е налице, когато 
„възложителят, негови служители или наети от него лица извън неговата структура, които участват в 

подготовката или възлагането на обществената поръчка или могат да повлияят на резултата от нея, 
имат интерес, който може да води до облага по смисъла на чл. 2, ал. 3 от Закона за предотвратяване и 
установяване на конфликт на интереси и за който би могло да се приеме, че влияе на тяхната 
безпристрастност и независимост във връзка с възлагането на обществената поръчка.“ 
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1. пет години от влизането в сила на присъдата - по отношение на обстоятелства 
по т. 4.1.1., б. а) по-горе, освен ако в присъдата е посочен друг срок на наказанието; 

2. три години от датата на: 
а) влизането в сила на решението на възложителя, с което участникът е отстранен 

за наличие на обстоятелствата по т. 4.1.1, б. г), подточка аа);  
б) влизането в сила на акт на компетентен орган, с който е установено наличието 

на обстоятелствата по т. 4.1.1, б. д), освен ако в акта е посочен друг срок; 
4.2. Основания за отстраняване съгласно чл. 55, ал. 1, т.5, буква „а“ от ЗОП. 

4.2.1. Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на 
обществената поръчка участник, е опитал да повлияе на вземането на решение от страна 
на възложителя, свързано с отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез 
предоставяне на невярна или заблуждаваща информация. 

 
5. Критерии за подбор на участниците. Минимални изисквания и 

документи за доказване. 

Годност за упражняване на професионална дейност: На основание чл.60 от 
ЗОП, Възложителят изисква участникът да е вписан като адвокат или адвокатско 
дружество по реда на Закона за адвокатурата.  

За удостоверяване на годността за упражняване на професионална дейност / 
юридически услуги/ участниците следва да попълнят относимата част от Единен 
европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - Част IV: "Критерии за подбор", 
буква "А": "ГОДНОСТ", поле 1) от ЕЕДОП. Преди сключването на договора за възлагане на 
настоящата 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, чрез които се доказва съответствието с изискването - Адвокатска карта 
или др.удостоверителен документ – заверено копие.  

Посочените документи не се представят в случай, че вече са били предоставени 
на Възлжоителя или са му били служебно известни или са достъпни чрез пряк и безплатен 
достъп до съответната национална база данни.  

 
Икономическо и финансово състояние: Възложителят няма поставени 

изисвания по отношение на икономическото и финансовото състояние на участниците. 
  

Технически и професионални способности: Възложителят няма поставени 
изисвания по отношение на техническите и професионални способности на участниците 

 
6. Използване на капацитета на трети лица 

6.1. 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 и професионалните 
способности. 

6.2. По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност и 
опит за изпълнение на поръчката, участниците могат да се позоват на капацитета на трети 
лица само ако тези лица ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е 
необходим този капацитет. 

6.3. Когато участник се позовава на капацитета на трето/и лице/а, той попълва 
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, както и да представи 
документи за поетите от третото/ите лице/а задължения.  

6.4. За всяко трето лице се представя отделен надлежно попълнен и подписан от 
него ЕЕДОП, в който се посочва информацията, изисквана съгласно Част II, раздели А и Б, 
Част III и съответната част от Част ІV oт ЕЕДОП. 
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6.5. 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. 

6.6. За доказване на съответните критерии за подбор и липсата на основания за 
отстраняване, определеният за изпълнител участник, съответно участник, от когото това е 
изискано в хода на процедурата съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП, представя за всяко трето 
лице съответните документи. 

6.7. Възложителят изисква от участника да замени посоченото от него трето лице, 
ако то не отговаря на някое от условията по т. 6.5 по-горе, поради промяна в обстоятелства 
преди сключване на договора за обществена поръчка. 

6.8. 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. 6.2 – 6.5 по-горе. 

6.9. Когато участник в процедурата е клон на чуждестранно лице, той може, за 
доказване на съответствие с изискванията за технически и професионални способности, да 
се позове на ресурсите на търговеца, в случай че представи доказателства, че при 
изпълнение на поръчката ще има на разположение тези ресурси. 

 
ІІI. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА, УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ И 

ПОДАВАНЕ 

1. За участие в процедурата участниците подават оферта. Офертата трябва да 
бъде изготвена в съответствие с изискванията на ЗОП и настоящите указания и да съдържа 
следните документи: 

1.1. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП);  
1.2. Когато е приложимо – документи за доказване на предприетите мерки за 

надеждност, в съответствие с чл. 45, ал. 2 ППЗОП, във връзка с чл. 56, ал. 1 ЗОП; 
1.3. При участие на обединение, което не е юридическо лице - документ/и, от 

който да е видно правното основание за създаване на обединението. Прилага се 
разпоредбата на чл. 37, ал.4 , т. 1-3 от ППЗОП. 

1.4. Техническо предложение по образец;  

1.5. Първоначално Ценово предложение – попълнено в ЦАИС ЕОП - 
Участникът въвежда като отговор на въпрос 3.1. в секция ценово предложение в 
процедурата в ЦАИС ЕОП – крайна обща цена за изпълнение на поръчката за 11 месеца / 
не по-голяма от 21000.00лв. без ДДС/, която в договора с определения изпълнител се 
разделя на равни вноски. 

           
2. Комплектоване и подаване: 

2.1. При изготвяне на офертата си всеки участник трябва да се придържа точно 
към обявените от Възложителя изисквания, указания и условия, при спазване на 
разпоредбите на ЗОП и ППЗОП. 

2.2. Всички документи, свързани с участието в процедурата, се изготвят и 
представят на български език, съобразно образците, представени в настоящата 
документация, попълнени по посочения в закона и тази документация начин. Когато 
участникът е чуждестранно лице или обединение на чуждестранни лица, или обединение 
с участник чуждестранно лице, документите на чужд език се представят и в превод на 
български език. 

2.3. Условията в образците от документацията за участие са задължителни за 
участниците и не могат да бъдат променяни от тях.  

2.4. Офертата се подава от името на участника, чрез лица с представителни 
функции по закон или пълномощие, съответно от изрично упълномощения представител 
на обединението.  

2.5. Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта. 
2.6. Участниците могат да посочват в офертите си информация, която смятат за 

конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна. В тези случаи те попълват и 
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подават декларация (в свободен текст). Представянето на декларация за конфиденциална 
информация не е задължително, а е по преценка на участника. Участниците не могат да се 
позовават на конфиденциалност по отношение на предложенията от офертите им, които 
подлежат на оценка. 

2.7. С подаването на оферти се счита, че участниците се съгласяват с всички 
условия на възложителя, в т. ч. с определения от него срок на валидност на офертите и с 
проекта на Договор. 

2.8. Съгласно чл. 47 от ППЗОП, офертите се подават в електронен вид, чрез 
платформата на Централизираната автоматизирана информационна система 
“Електронни обществени поръчки“ /ЦАИС ЕОП/, съобразно правилата за нейното 
използване и при спазване на изискванията, поставени от възложителя. 

2.9. При подаване на офертата, платформата изисква същата да бъде подписана с 
КЕП, чрез функционалността на ЦАИС ЕОП. Не се изисква подписване на отделни 
документи и части от офертата с изключение на ЕЕДОП, който следва да бъде 

подписан от лицата, съгласно чл. 54, ал. 2 и ал. 3 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП. С подписването на 
офертата чрез функционалността на платформата се счита, че офертата е подписана и 
по отношение на Техническото и Ценовото предложение и техните приложения, ако 

има такива. Подписването с КЕП се извършва от представляващия участника или от 
упълномощено за тези действия лице, съобразно инструкциите и правилата за работа със 
системата на ЦАИС ЕОП. 

До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник може да 
промени, да допълни или да оттегли офертата си. 

 
3. Същност на ЕЕДОП и указания за попълването му. 
Единният европейски документ на обществени поръчки (ЕЕДОП) представлява  

лична декларация, чрез която се декларират обстоятелствата, свързани с личното 
състояние и с критериите за подбор като се предоставя съответната информация, 
изисквана от възложителя. В документа се посочват националните бази данни, в които се 
съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно 
законодателството на държавата, в която подателят на документа е установен, са длъжни 
да предоставят информация. 

На основание чл. 67, ал. 4 от ЗОП Единният европейски документ за 
обществени поръчки (ЕЕДОП) се предоставя в електронен вид по образец, утвърден с 
акт на Европейската комисия. 

ЕЕДОП и документи, в които се декларират обстоятелства касаещи 
физическото лице, за което се отнасят, не може да се подписват от пълномощник. 

ЕЕДОП следва да бъде цифрово подписан с КЕП.  

Подаването на ЕЕДОП за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще 
бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката се счита за съгласие за участие в 
процедурата 

Електронният ЕЕДОП е част от документацията за обществена поръчка. 
Участникът попълва ЕЕДОП: 

- в платформата на Централизираната автоматизирана информационна система 
“Електронни обществени поръчки“ /ЦАИС ЕОП/, или  

-чрез информационната система за еЕЕДОП на адрес https://espd.eop.bg/espd-

web/filter?lang=bg . В информационната система участниците зареждат предоставения от 
възложителя файл във формат *.xml, попълват необходимите данни и го изтеглят и 
запазват във формат *.pdf,  след което подписаният с квалифициран електронен подпис на 
участника ЕЕДОП следва да се приложи към офертата. 

При попълване на ЕЕДОП следва да се има предвид следното: 

Чрез ЕЕДОП участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и 
съответствие е критериите за подбор. В него се предоставя съответната информация, 
изисквана от възложителя, и се посочват публичните регистри, в които се съдържа 

информация за декларираните обстоятелства или за компетентния орган, който 

https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=bg
https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=bg
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съгласно законодателството на съответната държава е длъжен да предоставя информация 
за тези обстоятелства служебно на възложителя. 

Документи за доказване на декларираните обстоятелства се предоставят при 
условията на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, т.е. при необходимост за 

законосъобразното провеждане на процедурата след отваряне на офертите, или преди 

сключване на договор за възлагане на поръчката. Документи няма да бъдат изисквани, 
когато данните са налични в безплатен официален публичен регистър и 
информацията за това е посочена от участника в ЕЕДОП. 

 

4.УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ЕЕДОП 

В част II, раздел „А“: Информация за икономическия оператор", в полето 
"Идентификация” участникът следва да отговори в съответствие с регистрацията си в 
търговския регистър или друг регистър съобразно националното си законодателство. 

В част II, раздел „А“: Информация за икономическия оператор”, в полето 
"Форма на участие" на ЕЕДОП участникът следва да отговори дали участва в процедурата 
като част от обединение. 

Част II, Раздел А, поле „Когато е приложимо, посочете съответната обособена 
позиция или позиции, за която(които) икономическият оператор желае да направи 
оферта: В това поле участниците следва задължително да посочат номерата на всички 
обособени позиции (ако има такива), за които участват. 

В част II, раздел „Б. Информация за представителите на икономическия 

оператор", участникът следва да отговори в съответствие с регистрацията си в търговския 
регистър или друг регистър съобразно националното си законодателство, като посочи 
всички лица по чл.52, ал.2 и 3 от ЗОП (тези лица са изброени според правната форма на 
участника в чл.40, ал.1 от ППЗОП), които представляват участника, както и членовете 
на неговите управителни и надзорни органи. 

Когато лицата по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП са повече от едно и за тях няма различие 
по отношение на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП, 
подлежащи на деклариране в Част III на ЕЕДОП, то  ЕЕДОП може да се подпише само от 
едно от тези лица, в случай че подписващият разполага с информация за достоверността 
на декларираните обстоятелства по отношение на останалите задължени лица. Това 
обстоятелство се декларира в поле „Ако е необходимо, посочете подробна информация 
за представителството (форми, обхват, цел...):……………….“, като се посочва например 
следното: „ЕЕДОП е подписан при условията на чл.41, ал.1 от ППЗОП.“ 

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 от ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от 
лицата. В последната хипотеза- при подаване на 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. 

Когато документи, свързани с участие в обществени поръчки, се подават от лице, 
което представлява кандидата или участника по пълномощие, в ЕЕДОП се посочва 
информация относно обхвата на представителната власт на упълномощеното лице. Тази 

информация се попълва в поле „Ако е необходимо, посочете подробна информация за 
представителството (форми, обхват, цел...):……………….“ 

В част II, раздел „В“: Информация относно използването на капацитета на 

други субекти”, участникът следва да отговори дали ще използва капацитета на трети 
лица по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, 
техническите способности и професионалната компетентност. Това са лица които не са 
подизпълнители по договор за подизпълнение, а лица предоставили капацитета 
(ресурсите) си на участника. За всяко трето лице се представя отделен ЕЕДОП. 

В част II, раздел „Г“: Информация за подизпълнители, чийто капацитет 

икономическият оператор няма да използва", участникът следва да отговори кои са 
подизпълнителите, които ще ползва. Това са лицата с които участникът ще сключи 
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договор за подизпълнение, и те ще използват сами капацитета си, а не предоставяйки го на 
участника. 

За всеки подизпълнител се представя отделен ЕЕДОП. 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. 

Част III: Основания за изключване.  
Във всички раздели се декларира наличието на обстоятелства, които са 

основания за изключване, както е разяснено по-долу.  

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. 

В част III, раздел „А“: Основания, свързани с наказателни присъди" 
участникът декларира наличието на обстоятелствата за отстраняване от участие в 
процедурата по чл. 54, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗОП (осъждане за престъпления по чл. 108а, чл. 
159а-159г, чл. 192а, чл. 209-213, чл. 301-307, чл. 321 и чл. 321а от НК или аналогични в друга 
държава членка или трета страна), както и предприетите мерки за надеждност по чл. 56 от 
ЗОП, когато е приложимо.  

В част III, раздел „Б“: Основания, свързани с плащането на данъци и 

социалноосигурителни вноски" участникът декларира наличието на обстоятелствата за 
отстраняване от участие в процедурата по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП, т.е. дали има 
задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 
1 от ДОПК, както и предприетите мерки за надеждност по чл. 56 от ЗОП, когато е 
приложимо. 

В част III, раздел „В“: Основания, свързани с несъстоятелност, конфликт на 

интереси при професионално нарушение'' участникът декларира наличието на 
обстоятелствата за отстраняване от участие в процедурата по чл. 54, ал. 1, т. 4, 5, 6 и 7 и 

чл.55, ал.1, т.5, буква „а“ от ЗОП. Основанията по чл.54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл.55, ал.1, т.5 от 
ЗОП се отнасят за лицата, които представляват участника и за членовете на неговите 
управителни и надзорни органи съгласно регистъра, в който е вписан участникът или 
кандидатът, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му. 
Когато в състава на тези органи участва юридическо лице, основанията се отнасят за 
физическите лица, които го представляват съгласно регистъра, в който е вписано 
юридическото лице, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността 
му.. Лицата, задължени да декларират обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 7 са посочени в чл. 
40, ал. 2 от ППЗОП.  

Под "конфликт на интереси" следва да се разбира определението, дадено в § 2, т. 
21 от ДР на ЗОП, когато възложителят, негови служители или наети от него лица извън 
неговата структура, които участват в подготовката или възлагането на обществената 
поръчка или могат да повлияят на резултата от нея, имат интерес, който може да води до 
облага по смисъла на чл. 54 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 
незаконно придобито имущество и за който би могло да се приеме, че влияе на тяхната 
безпристрастност и независимост във връзка с възлагането на обществената поръчка. 

В част III, раздел "Г: Специфични национални основания за изключване ", 
липсата на долуизброените основания за изключване се декларира чрез маркиране на 

отговор „НЕ“. В случай, че в Част ІІІ, Раздел Г от ЕЕДОП, участник реши да изброи 
посочените основания за изключване, изброяването следва да е изчерпателно. 

Ако за лицето подател на ЕЕДОП е налице едно или повече от специфичните 
национални основания за отстраняване, то в Част ІІІ, раздел Г от ЕЕДОП се отбелязва „да“. 
В този случай следва да бъде попълнена информация за конкретните обстоятелства, както 
и информацията в следващото поле, свързана с предприетите мерки за надеждност, по 
смисъла на чл. 56, ал. 1 от ЗОП, както и да бъдат приложени съответните доказателства по 
чл. 45, ал. 2 от ППЗОП. 

Специфичните национални основания за изключване са: 
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Обстоятелствата за отстраняване от участие в процедурата по чл. 54, ал. 1, т. 1 
и 2 от ЗОП (осъждане за престъпления по чл. 172, чл. 194-208, чл. 213а-217, чл. 219-252 и 

чл. 253-260 и чл. 352-353е от НК или аналогични в друга държава членка или трета 
страна).  

Свързаност с друг участник в процедурата по смисъла на § 2, т. 45 от ДР на 
ЗОП, във връзка с§ 1, т. 13и 14 от ДР на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, 
във връзка с чл. 107, т. 4 ЗОП.. 

Пречки за участие в обществени поръчки по чл. 3, т. 8 от Закона за 
икономическите и финансовите отношения е дружествата, регистрирани в юрисдикции с 
преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни 
собственици, освен ако е налице изключението по чл. 4 от същия закон. 

Предприетите мерки за надеждност по чл. 56 от ЗОП, когато е приложимо 

или наличието на изключения по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите 
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен 

режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици; 
Наличие на обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ); 
Част IV, раздел "А: Годност" – попълва се съгласно указанията по-горе 
 
3.4. Указания за подготовка на Техническо предложение. 

Образецът на техническо предложение е предоставен от възложителя чрез 
платформата и е изготвен при спазване изискванията на чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП. Не се 
допускат промени по условията на образеца.  

Участниците следва да „свалят“ образеца, да го попълнят, и да го прикачат към 
офертата си. 

Не се изисква допълнително подписване на Техническото предложение. С подписването 
на офертата чрез функционалността на платформата се счита, че офертата е подписана в 
нейната цялост. 

 
3.5. Указания за подготовка на Ценово предложение. 

Образецът на ценово предложение е предоставен от възложителя чрез 
платформата и е изготвен при спазване изискванията на чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП. Не се 
допускат промени по условията на образеца.  

Участник, чиято ценова оферта надвишава стойността на поръчката, 
посочена в решението, ще бъде отстранен от участие. 

 
Забележка: Участници, които не са декриптирали изискуемитте документи в 

срок се отстраняват от участие на основание чл. 107, т. 5 от ЗОП. 
 
V.РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ. КРИТЕРИЙ ЗА 

ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ. 
1. Възложителят със заповед назначава комисия. Отварянето на офертите в 

Платформата ЦАИС ЕОП, ще се извърши на датата и мястото, съгласно графика на 
поръчката. 

2. Комисията ще разгледа постъпилите оферти и документи от участниците, с 
оглед установяване на съответствието им с изискванията за лично състояние и поставените 
критерии за подбор.  

3.Комисията ще проведе неприсъствени преговори с всеки от допуснатите до 
етапа на преговори участници поотделно, като се придържа точно към първоначално 
определените условия и изисквания за изпълнение на поръчката. Поредността на 
провеждане на преговорите ще бъде определена чрез жребий. 

3.Преговорите ще се проведат неприсъствено, чрез използване на модул 
„Съобщения“ в ЦАИС ЕОП, като комисията ще изпрати едновременно до всички 
допуснати участници едно и също съобщение със следният въпрос: „Желаете ли да 
намалите вече предложената цена, и да предложите нова по-ниска цена?“. 
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При желание от участниците да намалят вече предложената цена, в рамките на 1 
/един/ час от получаване на съобщението, същите следва да изпратят отговор до 
комисията чрез модул „Съобщения“ на ЦАИС ЕОП, съдържащ предложената нова цена. В 
случай, че не желаят да намалят предложената цена, участниците не изпращат отговор на 
комисията, и първоначално предложената от тях цена ще се счита за окончателна.  

4.Комисията няма да оповестява постигнатите договорености с участник пред 
останалите участници освен с негово изрично писмено съгласие.  

 Комисията ще приложи чл. 72 ЗОП, когато установи, че предложението на някой 
от участниците, постигнато в резултат на преговорите, е с повече от 20 на сто по-
благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия 
показател за оценка.  

5.Резултатите от преговорите ще бъдат отразени в протокол, който се подписва 
от комисията, и се изпраща за подпис от участника. След подписването на протокола от 
участника, същият се изпраща обратно на комисията. 

6.Участниците се уведомяват за решенията по чл.22, ал. 1, т. 3 - 8, 10 и 11 и ал. 8 от 
ЗОП в тридневен срок от тяхното издаване чрез съобщение на техните потребителски 
профили в платформата по чл. 39а, ал. 1, към което е прикачено съответното решение. 
Решението се смята за връчено от постъпването на съобщението на потребителския 
профил, което се удостоверява от платформата чрез електронен времеви печат. 

 
VI. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 

Възложителят сключва писмен договор за възлагане на обществената поръчка с 
участника, определен за изпълнител за поръчката /позициите (ако има такива), за които е 
участвал. 

При сключването на договора изпълнителят е длъжен да предостави актуални 
документи, удостоверяващи липсата на основания за отстраняване по чл. 54, ал.1 от ЗОП и 
за съответствие с критериите за подбор. 

Възложителят не изисква представяне на документи, които вече са му били 
предоставени и са актуални, до които има достъп по служебен път или чрез публичен 
регистър, които могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до националните 
бази данни на държавите членки, включително за третите лица и подизпълнителите, ако 
има такива. 
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