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УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНАТА 
ПОРЪЧКА 

Настоящите указания са общи и имат информативен характер. Конкретните 
изисквания към участниците са посочени в обявата/поканата за участие в 
обществената поръчка 

I. ПОДГОТОВКА И ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТА ЗА УЧАСТИЕ 

1. Общи нравила за подготовка на документите за участие 
Възложителя открива възлагането на поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП 

с публикуване на профила на купувача на обява за събиране па оферти, която се 
изготвя по образец и съдържа най-малко информацията по приложение № 20 към ЗОП. 

Заедно с обявата възложителя публикува техническото задание и всяка друга 
информация, свързана с изпълнението на поръчката, когато е приложимо. 

Участниците задължително попълват и прилагат приложения в документацията 
образец на оферта за участие. 

Офертите за участие се изготвят на български език. Когато поръчката е с място 
на изпълнение извън страната, възложителят може да допусне офертата да се представи 
на официален език на съответната сграна. 

При подготовката на офертите участниците са длъжни да спазват изискванията 
на възложителя. До изтичането на срока за подаване офертите всеки участник може да 
промени, да допълни или да оттегли офертата си. 

Всички документи и данните в офертата се подписват само от лица с 
представителни функции и/или изрично упълномощени за това лица, което се 
удостоверява с представяне на нотариално заверено пълномощно. 

Всички изготвени от участника справки и документи следва да бъдат съобразени 
с предмета на поръчката, изискванията на възложителя и приложимата нормативната 
уредба. Документи, удостоверяващи съответствие с някое от изискванията на 
възложителя, изготвени от органи на държавната администрация, контролни органи и 
други организации следва да се представят със заверка „Вярно с оригинал". Когато за 
удостоверяване на съответствието с определени изисквания Възложителят е приложил 
образец в документацията за участие, участниците задължително представят 
информацията в изискания от Възложителя вид. 

Документите, свързани с участисто в обществената поръчка, се представят от 
участника, или от упълномощен от него представител - лично или чрез пощенска или 
друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от 
възложителя. 

Документите се представят в ОУ „Христо Смирненски"- гр.Хасково, 
бул."Съединение" № 40, канцелария, до 12,00 ч. на 06.02.2017 г. в запечатан 
непрозрачен илик, върху който се посочват: 
1. наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е 
приложимо; 
2. адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и/или електронен адрес; 
3. наименованието на поръчката, а когато е приложимо - и обособените позиции, за 
които се подават документите. 

Офертите се отварят на 10.02.2017 г. в 10.30 часа в счетоводството на 
училището - ет. 3. 



II. ОФЕРТА 

Офертата се изготвя по образеца, приложен към обявата- Приложение № I и 
съдържа опис на подадените документи, информация относно личното състояние и 
критериите за подбор, техническо и ценово предложение. 

Срокът на валидност на офертите е 60 /шестдесет/ календарни дни, считано 
от датата, посочена за краен срок за получаване на оферти, съгласно обявлението за 
поръчката. 

Офертата и всички документи, които са част от нея, следва да бъдат представени 
в оригинал или да са заверени, ако са ксерокопия, с гриф „вярно с оригинала", свеж 
печат и подпис на лицето, представляващо участника. 

Офертата и документите към нея следва да бъдат подписани само от лица с 
представителни функции, назовани в регистрацията или удостоверението за актуално 
състояние и/или упълномощени за това лица /в този случай се представя документ за 
упълномощаване с нотариална заверка/. 

По офертата не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания 
или корекции, освен ако не са заверени е подпис на лицето с представителни 
функции, съгласно удостоверение за актуално състояние (или упълномощеното от 
него лице); 

Всички документи, които участникът представя, трябва да са валидни към 
датата на подаване на офертата, освен ако възложителят не е посочил изрично друг 
срок. 

Информация относно личното състояние и критериите за подбор 
1. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 ,2 и 7 от ЗОП -

Приложение № 2. Декларацията се изготвя по приложения образец, подписва се от 
лицата, които представляват участника и се представя в оригинал. Декларацията се 
представя и от подизпълнителите и третите лица, ако има такива, както и от всяко от 
лицата, включени в обединението- участник в обществената поръчка, което не е 
юридическо лице. 

2. Декларация - Приложение № 3 за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от 
ЗОП. Декларацията се изготвя по приложения образец, подписва се от лицето, което 
може самостоятелно да представлява участника и се представя в оригинал. 
Декларацията се представя и от подизпълнителите и гретите лица, ако има такива, 
както и от всяко от лицата, включени в обединението - участник в обществената 
поръчка, което не е юридическо лице. 

3. Декларация- Приложение № 4 за използването/ неизползването на 
подизпълнители, вида и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да 
използват такива. Декларацията се изготвя по приложения образец, подписва се от едно 
от лицата, които представляват участника и се представя в оригинал. 

Съгласно чл.66, ал. 1 от ЗОП- представете от всски подизпълнител декларация 
/свободен текст/, че е поел задължение към вас да изпълни посочения дял от поръчката 
/ако е приложимо/. 

Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните условия съобразно вида и 
дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях не са налице обстоятелствата по чл. 
54, ал. 1, т. 1, 2 и 7, и чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП. 

Когато участникът ще използва подизпълнител/и и/или се позовава на 
капацитета па трети лица, декларациите относно обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1,2 
и 7, и чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП се представят за всеки от подизпълнителите и/или 
третите лица, а декларациите за съответствие с условията за участие - в зависимост от 
вида и дела на дейностите, които ще изпълняват. 



4. Декларация по чл.39, ал.З, т. 1, б. „д" от ППЗОП - Приложение № 5. 
Декларацията се изготвя по приложения образец, подписва се от лицето, което може 
самостоятелно да представлява участника и се представя в оригинал. 

5. Декларация по чл. 3, т. 8 и 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- Приложение № 6. 
Декларацията се изготвя по приложения образец, подписва се от лицето, което може 
самостоятелно да представлява участника и се представя в оригинал. 

6. Декларация за обстоятелствата но чл. 101, ал. 11 от ЗОП - Приложение № 7. 
Декларацията се изготвя по приложения образец, подписва се от лицето, което може 
самостоятелно да представлява участника и се представя в оригинал. 

7. Документи, удостоверяващи съответствие с критериите за подбор, съгласно 
чл. 59 и следващите от ЗОП, и описани в обявата по чл. 187, ал.1 от ЗОП: 

7.1. Декларация -списък с изпълнените договори за дейности, идентични или 
сходни с предмета на настоящата обществена поръчка (приготвяне и доставка на 
закуски за ученици) през последните три години -2014г., 2015г. и 2016 г -Приложение 
№ 8. Декларацията се изготвя по приложения образец, подписва се от лицето, което 
може самостоятелно да представлява участника и се представя в оригинал. Към нея се 
прилагат заверени от участника копия на препоръки/референции за добро изпълнение 
на посочените договори. 

7.2. Декларация относно транспортните средства /собствени или наети/ за 
изпълнение на услугите-обект на поръчката, които са регистрирани от компетентния 
орган по Закона за храните -Приложение № 9. Декларацията се изготвя гю 
приложения образец, подписва се от лицето, което може самостоятелно да 
представлява участника и се представя в оригинал. Към нея се прилагат заверени от 
участника копия 

7.3. Документи, удостоверяващи, че участникът разполага със собствен или нает 
обект за приготвяне на храна, отговарящ на обема на поръчката и на изискванията на 
Наредба № 1 от 26.01.2016г за хигиена на храните (документ за собственост или друг 
документ, доказващ, че обектът за приготвяне на храна ще бъде на разположение на 
участника за срока на договора /договор за наем или друг документ/ и регистриран от 
компетентния орган по Закона за храните (представя се документ за регистрация на 
същия обект от компетентния орган по Закона за храните). Всички документи се 
представят в заверени от участника копия. 

Документите се представят и от подизпълнителите и третите лица, ако има 
такива. 

Техническо предложение - съдържа предложението на участника за изпълнение 
на поръчката в съответствие с техническото задание и изискванията на възложителя; 

Ценово предложение: Посочва се цената за една закуска на един ученик на ден, 
с включени всички разходи и транспорт, без ДДС и с ДДС. 

В случай, че в хода на работата на комисията се установят очевидни фактически 
грешки, водещи до несъответствие между предложената общата цена за изпълнение на 
поръчката, за която се участва и предложената единична цена в ценовото предложение, 
за достоверна се приема предложената единична цена. В този случаи за предложена 
крайна цена за изпълнение на поръчката се приема действителната математическа сума 
от произведението на единичната цена и съответните хранодни по обявата. 

При установяване на очевидни фактически грешки, водещи до несъответствие 
между предлаганите цени цифром и словом, за достоверни се приемат предложените 
цени словом. 



III. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР 
Тсхничсски и професионални способности: 

1. Участникът трябва да има изпълнени поне три договора за дейности, идентични 
или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка (приготвяне и доставка 
на закуски за ученици) през последните три години -2014 г., 2015 г. и 2016 г. 
Доказване: Декларация-списък на изпълнените договори с дейности, които са 
идентични или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка -
Приложение № 8, към която се прилагат препоръки/референции за добро 
изпълнение на посочените договори - представят се в заверени от участника копия; 

2. Участникът трябва да разполага с минимум 1 транспортно средство /собствено или 
наето/ за изпълнение на услугитс-обект на поръчката, което е регистрирано от 
компетентния орган по Закона за храните. 
Доказване: Декларация - Приложение № 9, към която се прилагат: документ за 
собственост или друг документ, доказващ, че транспортното средство ще бъде на 
разположение на участника за срока на договора /договор за наем или друг 
документ/; документ за регистрация на транспортното средство от компетентния 
орган по Закона за храните -представят се в заверени от участника копия; 

3. Участникът трябва да разполага със собствен или нает обект за приготвяне на 
храна, отговарящ на обема на поръчката и на изискванията на Наредба № 1 от 
26.01.2016г за хигиена на храните, и регистриран като обект за производство на 
храни съгл.чл. 12 от Закона за храните. 
Доказване: документ за собственост или друг документ, доказващ, че обектът за 
приготвяне на храна ще бъде на разположение на участника за срока на договора 
/договор за наем или друг документ/; документ за регистрация на същия обект от 
компетентния орган по Закона за храните - представят сс в заверени от участника 
копия. 

IV. КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА 
Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгоднага 

оферта „най-ниска цена". 
Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерий за 

възлагане „най-ниска единична цена за 1 /една/ закуска на 1 /един/ ученик на ден без 
ДДС". 

V. ОСОБЕНОСТИ ОТНОСНО НАЧИНА НА РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНКА 
НА ОФЕРТА ЗА УЧАСТИЕ 

Отварянето на офертите е публично. Легитимирането пред комисията на 
присъстващите лица се осъществява но следния начин: лицата, които по закон 
представляват участника-юридическо лице, следва да представят документ за 
самоличност, а упълномощените от лица тях - нотариално заверено пълномощно и 
документ за самоличност. Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и 
обявява ценовите предложения. 

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

За да бъде допусната подадена оферта до класиране, същата трябва да 
съответства на изискванията на Възложителя, посочени в обявата/поканата. 
Участникът може да добави и друга информация, касаеща изпълнението на предмета на 
поръчката. 

Възложителят отстранява от участие в обществената поръчка участник па 
следните основания: чл. 54, ал.1, т.1-5 и т. 7 от ЗОП, чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП, чл. 107 от 
ЗОП и във всички останали случаи на несъответствие с изискванията на ЗОП и ППЗОП 
и изискванията на Възложителя, посочени в документацията за участие/поканата. 



Комисията оценява допуснатите до класиране оферти въз основа на избрания 
критерий за възлагане, съгласно чл. 70 от ЗОП. Оценяването се извършва само по 
отношение на офертите на участниците, които не са отстранени от участие в 
процедурата и които отговарят на обявените от възложителя изисквания за 
икономическо и финансово състояние, професионална квалификация и технически 
възможности. 

Когато офертата на участник съдържа предложение с числово изражение, което 
подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност 
на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, комисията 
трябва да изиска от него подробна писмена обосновка за начина на неговото 
образуване. Комисията определя срок за представяне на обосновката от пет календарни 
дни от получаване на искането за това. 

Получената обосновка се оценява по отношение на нейната пълнота и 
обективност относно обстоятелствата по чл.72, ал.2 от ЗОП, на които се позовава 
участникът. При необходимост от участника може да бъде изискана уточняваща 
информация. Обосновката може да не бъде приета и участникът да бъде отстранен само 
когато представените доказателства не са достатъчни, за да обосноват предложената 
цена или разходи. 

Протоколът на комисията за разглеждане и оценката на офертите и за 
класирането на участниците се представя на възложителя за утвърждаване, след което в 
един и същ ден се изпраща на участниците и се публикува в профила на купувача. 

VI. ОСОБЕНОСТИ ОТНОСНО УЧАСТИЕ НА СВЪРЗАНИ ЛИЦА, 
ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА, КАПАЦИТЕТ НА ТРЕТИ ЛИЦА, 
ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ И УЧАСТНИЦИ - ОБЕДИНЕНИЯ 

Всеки участник в обществена поръчка, възлагана чрез събиране на оферти с 
обява или покана до определени лица има право да представи само една оферта. Лице, 
което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг 
участник, не може да подава самостоятелно заявление за участие или оферта. В 
обществена поръчка, възлагана чрез събиране на оферти с обява или покана до 
определени лица едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно 
обединение. 

1. „Свързани лица" и „свързано предприятие" 
Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща 

обществена поръчка. ЗОП съдържа легални дефиниции на понятията „свързани лица" и 
„свързано предприятие", като в случай, че се установи една от хипотезите на 
свързаност, всички свързани лица, подали оферти по поръчката, подлежат на 
отстраняване от участие. 

Участниците следва да удостоверят липсата на основания за отстраняване от 
поръчката съгласно чл. 107, г.4 от ЗОП чрез попълване на декларация по образец на 
възложителя. 

2. Чуждестранни лица 
Участници-чуждестранни лица следва да представят съответни изискуеми 

документи, издадени от компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, 
в която участникът е установен. Прилагат се правилата на чл. 58, ал. 3 и сл. от ЗОП. 

Попълват аналогични на българските данни за лицата, като в полето за ЕГН се 
записва дата на раждане, а в полето за лична карта - номер на съответен документ за 
самоличност, дата и място на издаване, както и органът, който го е издал. 

Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен участник в обществена 
поръчка, ако може самостоятелно да подава оферти и да сключва договори съгласно 
законодателството на държавата, в която е установен. Ако за доказване съответствие с 



изискванията за икономическо и финансово състояние, технически и професионални 
способности клонът се позовава на ресурсите на търговеца, клонът представя 
доказателства, че при изпълнение на поръчката ще има на разположение тези ресурси. 

3. Използване на капацитета на трети лица 
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. 

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. 

Когато участникът се позовава па капацитета на трети лица, тон трябва да може 
да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от 
третите лица задължения. 

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 поръчката. 

В условията на поръчката възложителят може да предвиди изискване за 
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. 

4. Подизпълнители 
Участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който 

ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива, като попълват декларация по 
образец на възложителя. В този случай те трябва да представят доказателство за 
поетите от подизпълнителите задължения. 

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. 

Изпълнителите сключват договор за подизпълнение с подизпълнителите, 
посочени в офертата. 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 подизпълнителите отговарят на финансовите и 
икономически условия, техническите способности и квалификация, които възложителя 
изисква, съобразно вида и дела на поръчката, който ще се изпълнява от 
подизпълнителя, както и че по отношение на тях не са налице основанията на чл. 54, 
ал.1, т.1-5 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП. 

Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, 
които са включени в предмета на договора за подизпълнение. 

Разплащанията от възложителя към подизпълнителя 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. Към 
искането за плащане изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали 
оспорва плащанията или част от тях като недължими. Възложителят има право да 
откаже плащане, когато искането за плащане е оспорено, до момента па отстраняване 
на причината за отказа. В случаите по чл.66 ал.4 от ЗОП фактурата се издава от 
изпълнителя, а Възложителят извършва плащането в полза на подизпълнителя, при 
спазване изискванията на чл.66, ал.5-7 и в сроковете по договора с Изпълнителя. 
Размерът на плащането към подизпълнителя се ограничава до дължимата от 



Възложителя на Изпълнителя сума без ДДС за съответната част от поръчката, която 
може да бъде предадена като самостоятелен обект. 

Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за 
изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя. 

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: 

1. за новия подизпълнител не са налице основанията на чл. 54, ал.1, т.1-5 и 7 и 
чл. 55, ал. 1, т. 1 ог ЗОП; 

2. новият подизпълнител отговаря на финансовите и икономически условия, 
техническите способности и квалификация, които възложителя изисква и на които е 
отговарял предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на 
дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента 
дейности. 

При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на 
възложителя всички документи, които доказват изпълнението на условията по т. 1 и т. 2 

5. Обединения, които не са юридически лица 
Когато участник е обединение, което не е юридическо лице, се представя 

нотариално заверено копие от документ, от който да е видно правното основание за 
създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната 
обществена поръчка: 

1. правата и задълженията на участниците в обединението; 
2. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. 
3. определяне на партньор, който да представлява обединението за целите на 

обществената поръчка; 
4. уговаряне на солидарна отговорност между участниците в обединението. 

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА 

Възложителят може да прекрати процедурата с мотивирано решение при 
наличие на основанията, предвидени в чл. 110 от ЗОП. За целта се публикува 
съобщение на профила на купувача, в което се посочват и мотивите за прекратяването. 
В тези случаи, възложителят оттегля информацията по чл. 96, ал. 1 от ППЗОП от 
портала на АОП. 

VIII. ДОКУМЕНТИ, КОИТО ДА СЕ ПРЕДСТАВЯТ ОТ УЧАСТНИКА, 
ОПРЕДЕЛЕН ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРЕДИ ПОДПИСВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Преди сключването на договор за обществена поръчка възложителят изисква от 
участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, 
удостоверяващи липсата на основания по чл. 54, ал.1, т.1-5 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. ! от 
ЗОП. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има 
такива. 
1. ЗА ДОКАЗВАНЕ НА ЛИПСАТА НА ОСНОВАНИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ 

УЧАСТНИКЪТ, ИЗБРАН ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ, ПРЕДСТАВЯ: 
1.1. свидетелство за съдимост за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. I ЗОП; 
Свидетелството за съдимост да бъде издадено не по-рано от 6 месеца от датата 

на сключване на договора и трябва да бъде представено в оригинал или нотариално 
заверено копие. Този документ се представя за всички лица, посочени в чл. 54, ал. 2 от 
ЗОП, във връзка с чл. 40 от ППЗОП. 



1.2. удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината 
но седалището па възложителя и на участника - за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, 
т. 3 ЗОП; 

Удостоверенията следва да са оригинал или нотариално заверено копие и да са 
издадени не по-рано от 2 месеца от датата на сключване на договора. 

1.3. удостоверение, издадено от Агенцията но вписванията - за 
обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1 ЗОП. 

1.4. заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация 
по БУЛСТАТ на създаденото обединение /когато определеният изпълнител е 
неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица и възложителят 
нс с предвидил в обявлението изискване за създаване на юридическо лице/. В случаите, 
когато обединението се състои от чуждестранни физически и/или юридически лица, те 
представляват еквивалентен документ за регистрация от държавата, в която са 
установени. 

Когато участникът, избран за изпълнител, с чуждестранно лице, той представя 
съответния документ по т.1 от Раздел V, издаден от компетентен орган, съгласно 
законодателството на държавата, в която участникът е установен. В случаи, че 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. 

Не се изисква представяне на документ по т.1 от Раздел V от настоящите 
Указания в случай, че съответните обстоятелствата са достъпни чрез публичен 
безплатен регистър или информацията или достъпът до нея се предоставя от 
компетентния орган на възложителя по служебен път. 
2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ИЗИСКВА ОТ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ ДА 

ПРЕДОСТАВИ ГАРАНЦИЯ В РАЗМЕР НА 2% ОТ СТОЙНОСТТА НА 
ДОГОВОРА, КОЯТО ДА ОБЕЗПЕЧИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО МУ. 

Гаранцията се предоставя в една от следните форми: 
2.1. парична сума; 
2.2. банкова гаранция; 
2.3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността 

на изпълнителя. 
Гаранцията но т.2.1. или 2.2. може да се предостави от името на изпълнителя за 

сметка на трето лице - гарант. Участникът, определен за изпълнител, избира сам 
формата на гаранцията за изпълнение или за авансово предоставените средства. Когато 
избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от 
съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител 
на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката. 

Задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение: Условията, при които 
гаранцията за изпълнение се задържа или освобождава, сс уреждат с договора за 
възлагане на поръчката, сключен между възложителя и изпълнителя. 

Договорът за възлагане на обществената поръчка не се сключва преди 
спечелилият участник да представи гаранция за изпълнение. 

Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение без да дължи лихви за 
периода, през който средствата законно са престояли при него. 

Минимално съдържание на застрахователната полица, предоставена като 
гаранция за изпълнение на основание чл. 111, ал.5, т. 3 от ЗОП и съгласно т.2.3 от 
настоящия раздел: 



Застрахователно покритие: 
За целта на настоящият договор застрахователят осигурява застрахователно 

покритие на вземанията по обществена поръчка рег.№ , ...обособена позиция с 
предмет : „...", застраховани при условията на настоящия застрахователен договор 
срещу посочените по-долу рискове: 

Пълно или частично неизпълнение на задължения съгласно условията на 
сключения Договор между Изпълнителя и Възложителя. 

Повод за предявяване на претенции: 
Пълно или частично неизпълнение на задължения съгласно условията на 

сключения Договор между Изпълнителя и Възложителя. 
Лимити на отговорност: 
сумата по гаранцията за всяка една претенция 

сумата по гаранцията за всички претенции през срока на застраховката 

3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ПРЕДСТАВЯ ДОКУМЕНТ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ В 
СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНЕТО ПО ЧЛ. 10, АЛ. 2 ЗОП, в случай, че 
възложителят е поставил условие за създаване на юридическо лице, когато участникът, 
определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица. 
4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ Е ДЛЪЖЕН ДА ИЗВЪРШИ СЪОТВЕТНА РЕГИСТРАЦИЯ, 
ПРЕДСТАВИ ДОКУМЕНТ ИЛИ ИЗПЪЛНИ ДРУГО ИЗИСКВАНЕ, което е 
необходимо за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на нормативен или 
административен акт и е поставено от възложителя в условията на обявената поръчка. 

Ненредетавянето на някой от документите, посочени в настоящия раздел, е 
осиование за възложителя да откаже да сключи договор с участника, класиран на 
първо място. 

Възложителят не сключва договор за обществена поръчка, когато 
участникът, класиран на първо място, откаже да сключи договор, както и ако не 
докаже, че но отношение на него не са налице основанията по чл. 54, ал.1, т.1-5 и 7 
и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП. 

При изпълнението на договорите за обществени поръчки изпълнителите и 
техните подизпълнители са длъжни да спазват всички приложими правила и 
изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, 
приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното 
екологично, социално и трудово право съгласно приложение № 10 от ЗОП. 

Всички въпроси по обществената поръчка, незасегнати в настоящите 
УКАЗАНИЯ, ще бъдат решавани в съответствие със Закона за обществените 
поръчки, Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки и 
действащата нормативна уредби ни българското законодателство. 


