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       СВЕТОСЛАВ СЛАВЧЕВ                                                                     
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Д О К У М Е Н Т А Ц И Я 
ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

С ПРЕДМЕТ: 

       
Доставка на употребяван сметосъбиращ автомобил и употребяван 

товарен/специализиран автомобил за нуждите на Община Димово по обособени 

позиции както следва:   

Обособена позиция №1 – „Доставка на употребяван сметосъбиращ 

автомобил за нуждите  на Община Димово“;   

Обособена позиция №2 – „Доставка на употребяван товарен/специализиран 

автомобил за нуждите на община Димово“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Димово, 2020 година 
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І.РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА (ПО ОБРАЗЕЦ), публикувано 

в ЦАИС ЕОП 

 

ІІ.ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (ПО ОБРАЗЕЦ), публикувано в 

ЦАИС ЕОП 

 

III.ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

Настоящата документация съдържа информация, която дава възможност на 

участниците да се запознаят с предмета на поръчката и условията за нейното 

изпълнение, условията за участие, изисквания към участниците и процедурата по 

провеждането й. 

За нерегламентираните в настоящите указания и документацията за участие 

условия по провеждането на процедурата, се прилагат разпоредбите на Закона за 

обществените поръчки и ППЗОП, както и приложимите национални и международни 

нормативни актове, съобразно с предмета на поръчката. 

 

1.ВИД НА ПРОЦЕДУРАТА И ВЪЗЛОЖИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

 

 Вид на процедурата: Публично състезание 

Правно основание: чл.18, ал.1, т.12, във връзка с чл.20, ал.2 от Закона за 

обществените поръчки (ЗОП). 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ на настоящата процедура за избор на изпълнител на 

обществена поръчка, възлагана по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) е 

Кметът на Община Димово, с административен адрес на управление: гр. Димово, 

община Димово, ул. „Георги Димитров“ №137, тел.: 09341/2260; тел.-факс 094/601272;  

e-mail: obstina_dimovo@abv.bg. 

Възложителят взема решение за откриване на процедура за възлагане на 

обществена поръчка, с което одобрява обявлението за поръчка и документацията за 

участие в процедурата.  

 

2.МОТИВИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА 

 

С цел да се осигури максимална публичност и да се постигнат най-добрите за 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ условия, настоящата обществена поръчка се възлага именно чрез 

посочения вид процедура. Посредством тази процедура се цели защитаване на 

обществения интерес, като се насърчи конкуренцията и се създадат равни условия и 

прозрачност при провеждането й. 

 

3.ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА 
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Предмета на настоящата процедура е: „Доставка на употребяван 

сметосъбиращ автомобил и употребяван товарен/специализиран автомобил за 

нуждите на Община Димово“. 

 

4.ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА 

 

Обект на настоящата обществена поръчка е „доставка“ по смисъла на чл.3, 

ал.1, т.2 от ЗОП. 

5.ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ 

Обществената поръчка е разделена на обособени позиции, както следва: 

Обособена позиция №1 – „Доставка на употребяван сметосъбиращ 

автомобил за нуждите  на Община Димово“;   

Обособена позиция №2 – „Доставка на употребяван товарен/специализиран 

автомобил за нуждите на община Димово“ 

 

6.ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВАРИАНТИ В ОФЕРТИТЕ 

 
Всеки участник в процедура за възлагане на обществена поръчка има право да 

представи само една оферта. Не се допуска предоставяне на варианти в офертите. 

 

7.ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА:  

 

Общата прогнозна стойност на обществената поръчка е в размер на  179 168 

лева (сто седемдесет и девет хиляди сто шестдесет и осем) лева без включено ДДС, 

като по обособени позиции стойностите са както следва: 

 

По Обособена позиция №1: „Доставка на употребяван сметосъбиращ 

автомобил за нуждите  на Община Димово“ в размер на 58 334 лева (петдесет и осем 

хиляди триста тридесет и четири) лева без вкл. ДДС. 

 

По Обособена позиция №2 „Доставка на употребяван товарен/специализиран 

автомобил за нуждите на община Димово“ в размер на 120 834 лева (сто и двадесет 

хиляди осемстотин тридесет и четири) лева без вкл. ДДС. 

 

ВАЖНО!!! Посочената прогнозна стойност на поръчката е максималният 

финансов ресурс, с който ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ разполага. Участник, предложил 

цена за изпълнение, надвишаваща прогнозната ще бъде отстранен от участие в 

процедурата!  

 

8.СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 

Срокът за доставка по всяка обособена позиция е както следва: 
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- По Обособена позиция №1: „Доставка на употребяван сметосъбиращ 

автомобил за нуждите  на Община Димово“ – по предложение на участника, но не 

повече от 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата на сключване на договора 

между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и определения за ИЗПЪЛНИТЕЛ;  

- По Обособена позиция №2: „Доставка на употребяван 

товарен/специализиран автомобил за нуждите на община Димово“ – по 

предложение на участника, но не повече от 60 (шестдесет) календарни дни, считано от 

датата на сключване  на договора между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и определения за 

ИЗПЪЛНИТЕЛ. 

 

9.МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 

Мястото на доставка на употребяваните автомобили за всяка обособена позиция 

е Община Димово. 

 

10.ФИНАНСИРАНЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

 

Средствата са осигурени от бюджета на община Димово и ще бъдат 

изплатени както следва: 

1. Окончателно плащане в размер на 100 % (сто) процента от стойността на 

договора в срок до 30 (тридесет) календарни дни от датата на представяне на фактура 

от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след надлежно извършване на доставката и предаване на 

машините с приемателно-предавателен протокол. 

 

11.СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ 

 

Срокът на валидност на офертите е 6 (шест) месеца, считано от крайния срок за 

получаване на офертите. 

Срокът на валидност на офертите е времето, през което участниците са 

обвързани с условията на представените от тях оферти. Срокът на валидност на 

офертите започва да тече от датата, определена за краен срок за получаване на оферти. 

Възложителят кани участниците да удължат срока на валидност на офертите, 

когато той не е изтекъл. Когато срокът е изтекъл, възложителят кани участниците да 

потвърдят валидността на офертите си за определен от него нов срок. 

Участникът, който не удължи или не потвърди срока на валидност на офертата си, 

се отстранява от участие на основание чл. 107, т. 5 от ЗОП. 

 
12.КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА.  

 

Настоящата обществена поръчка се възлага въз основа на критерии „най-ниска 

цена“. Оценка се прави поотделно за всяка обособена позиция. 
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Преди да пристъпи към преглед на „Предлагани ценови параметри“ на 

участниците, Комисията проверява дали техническите им предложения са 

подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията за 

обществената поръчка и техническите спецификации. Комисията предлага за 

отстраняване от процедурата участник, който е представил техническо 

предложение, което не отговаря на предварително обявените условия на 

Възложителя. 

 

Забележка: От участие в процедурата се отстранява участник, предложил 

цена за изпълнение по-висока от определената от Възложителя финансова рамка.  

Участникът нoси отговорност за допуснати грешки или пропуски в 

изчисленията на предложените от него условия. 

 

13.ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА:  ЗА ДВЕТЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ 

 

Участниците следва да предложат гаранционна поддръжка при възникване на 

прекъсвания на нормалната експлоатация на автомобилите. Гаранционният срок е по 

предложение на определения за ИЗПЪЛНИТЕЛ, но не трябва да бъде по-кратък от 6 

(шест) месец от датата на доставката. Срокът на гаранционното обслужване, който 

следва да се оферира, започва да тече от датата на приемане на автомобила по 

съответната обособена позиция и подписване на приемателно-предавателен протокол. 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Срокът на договора по съответната обособена позиция изтича 

след изтичането на гаранционния срок на автомобила. 

 

УТОЧНЕНИЕ: ЗА ДВЕТЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ 

 

За всеки посочен стандарт в настоящата документация, да се чете или 

еквивалент. 

За позовани недатирани /отменени/ стандарти се прилага актуална версия 

на съответния стандарт, включително всички негови изменения действащи към 

момента на обявление на обществената поръчка или еквивалент. 

Навсякъде в документацията за участие, където се съдържа посочване на 

регистър, документ за право на изпълнение на конкретна дейност или правно 

основание за извършване на конкретна дейност да се чете и разбира „аналогична/и, 

в зависимост от законодателството на държавата, в която чуждестранният 

участник е установен“.   

 

14. ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА И ОБЕЗПЕЧЕНИЯ 

 

1. ГАРАНЦИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА е в размер на 3% (три на 

сто) от стойността на всеки конкретен договор, без включено ДДС. 

1.1. Гаранцията се предоставят в една от следните форми: 
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а) парична сума; 

б) банкова гаранция; 

 В случай, че се представя банкова гаранция, същата трябва да е безусловна и 

неотменима, в нея да е записано името на договора и да е със срок на валидност 

минимум 30 (тридесет) календарни дни, след крайния срок на договора; 

в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  
 Застраховката не може да бъде използвана за обезпечение на отговорността на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по друг договор. Застраховката следва да е със срок на валидност 

минимум 30 (тридесет) календарни дни, след крайния срок на договора. 

1.2. Гаранцията под формата на парична сума или банкова гаранция може да се 

предостави от името на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за сметка на трето лице – гарант. 

1.3. Участникът, определен за ИЗПЪЛНИТЕЛ, избира сам формата на гаранцията за 

изпълнение или за авансово предоставените средства. 

1.4. 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. 

1.5. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за 

изпълнение се уреждат в договора за обществена поръчка.  

1.6. Когато гаранцията се представя под формата на парична сума същата се превежда 

по следната сметка: 

ОБЩИНА ДИМОВО 

Интернешънъл Асет Банк АД 

IBAN: IABGBGSF 

BG68IABG74963300732602 

1.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви 

за периода, през който средствата законно са престояли при него.  

 

IV.ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ 

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОСТАВКАТА 

Техническата спецификация представлява неделима част от документацията за 

участие в обществена поръчка за доставка, наред с договорните условия. 

Спецификацията е предназначена да поясни и развие изискванията за изпълнение на 

доставката, предмет на договора за обществена поръчка. 

 

Забележка: Всички изисквания в тази точка следва да се считат за минимални и 

задължителни.  

 

1.ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ  

 

1.1.ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДОСТАВКА НА УПОТРЕБЯВАН СМЕТОСЪБИРАЩ 

АВТОМОБИЛ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 
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Доставеният сметосъбиращ автомобил следва да бъде употребяван и да 

отговаря на следните минимални изисквания: 

1.1.1.ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА СМЕТОСЪБИРАЩ АВТОМОБИЛ: 

- Сметосъбиращият автомобил трябва да има година на първа регистрация 

след 01.01.2009 година, като следва да е напълно функциониращ, технически обслужен 

и подготвен за работа. 

- Изминат пробег – до 170 000 км. 

- Сметосъбиращият автомобил да бъде доставен на територията на Община 

Димово.  

 

1.1.2.ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ 

 

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ НА СМЕТОСЪБИРАЩ АВТОМОБИЛ 

Описание Технически параметри и 

характеристики 

1. Базов автомобил марка, модел  

Година на първа регистрация след 01.01.2009 година; 

Изминат пробег до 170 000 км; 

Колесна формула 6х2 с първа и трета завиващи оси; 

Междуосие максимум 3900 мм; 

Обща маса минимум 26 000 кг; 

Окачване - 1 ос ресорно 

- 2 ос пневматично окачване; 

- 3 ос пневматично окачване; 

- натоварване на първа ос минимум 7500 

кг.; 

- блокаж на диференциала; 

Двигател - дизелов с интерколер; 

- максимална мощност – минимум 235 

kW; 

- работен обем – минимум 10 500 см3; 

- екологична норма – минимум ЕВРО 5; 

Скоростна кутия Автоматична; 

Кабина - брой места минимум 2+1 места; 

- ергономична седалка на водача с 

пневмоуправление с подгряване; 

- от дясната страна на седалката на водача 

сгъваем лост с бутон за задействане на 

електрическа спирачка и бутон за 

изключване/включване на скорост при 

сметосъбиране; 

- волан ляво разположен; 
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- климатроник; 

- радио; 

- люк на покрива на кабината; 

- бордови компютър с дисплей на таблото 

на водача; 

- тахограф; 

- круиз контрол; 

- електрически управляеми стъкла, 

централно заключване; 

- минимум 5 броя огледала електрически 

управляеми; 

- автоматична моторна спирачка; 

- регулируем волан; 

- външна слънцезащитна козирка; 

Оборудване, осветление и сигнализация за 

безопасна работа 

- минимум 1 брой маяк в задната част на 

автомобила; 

- минимум 2 броя прожектори на шутунга, 

монтирани в задната част на надстройката 

за нощна работа; 

- горни и долни светлини на задния панел 

на надстройката; 

- светлоотразителни стикери и ленти; 

- странични защити и предна защитна 

греда, монтирана под бронята, 

предпазващи пешеходци и велосипедисти 

- триъгълник, аптечка, пожарогасител, 

жилетка; 

- минимум 2 броя стопорни клинове 

монтирани на стойки; 

- звуков сигнал при движение на заден 

ход 

2.Надстройка – сметосъбираща 

надстройка за обслужване на кофи и 

контейнери с обем от 120 л до 1100 л 

- тип ротопреса; 

- обем на надстройката минимум 21 м3, 

максимум 23 м3; 

- степен на компактиране минимум 5:1; 

- шутунг за работа с контейнери от 120 л 

до 1100 л; 

- централна автоматична гресираща 

система; 

- външна декоративна и обезшумителна 

защитна алуминиева обшивка на барабана 

на ротопресата; 

- 2 броя степенки за операторите; 

- камера в задната част на надстройката с 
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монитор в кабината; 

- от лявата и дясна страна на шутунга 

ръкохватки на хидравличните 

разпределители за вдигане на 

контейнерите; 

-пултове за управление на надстройката 

от операторите от лявата и дясната страна 

на надстройката с аварийни бутони; 

- пулт за управление на надстройката от 

дясната страна на водача в кабината; 

- лява и дясна степенки с ръкохватки на 

машината за операторите; 

- автоматично ограничаване скоростта на 

автомобила до 25 км/час при наличие на 

оператор върху степенките/; 

Повдигащ механизъм /шутунг/ - повдигащ механизъм /шутунг/за работа 

при вдигане на контейнери от 120 л до 

1100 с хидравлично управление чрез 

ръкохватки от лявата и дясна страна на 

шутунга (не се допуска електрическо 

управление); 

- шутунг за работа с контейнери, разделен 

на две части за вдигане на кофи от 120 до 

360 л – поотделно и заключващ 

механизъм при вдигане на контейнери от 

660 до 1100 л; 

- шутунг затворен тип с широчина на 

светлия отвор 1400 мм, с два броя завеси; 

- система за управление скоростта на 

вдигане на шутунга с два режима: при 

работа с контейнери от 120 до 360 л; при 

работа с контейнери от 500 до 1100 л. 

- електронна система с дисплей от дясната 

страна на  шутунга за четене чипове на 

кофи и контейнери; 

3. Техническо състояние на автомобила 

и надстройката  

- технически обслужени със сменени 

масла , филтри и консумативи, гресирани 

- гуми нови; 

- всички налични системи и функции да 

са напълно изправни и работещи 

- да липсват следи от корозия, 

подбитости, изкривявания, захабявания 

на тапицерията на кабината 

4. Документи за регистрация Към техническото предложение да се 
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приложат: 

- копие на регистрационен талон на 

автомобила 

- ако в регистрационния талон не е 

вписана екологичната норма на 

двигателя, да се приложи  копие на 

удостоверение за екологична норма на 

двигателя от официален вносител или 

производител ; 

5. Снимков материал Да се приложи снимков материал на 

автомобила: 

- предна , задна , лява и дясна страна на 

автомобила 

- на шутунга 

- на електронната система с дисплей на  

шутунга за четене чипове на контейнери; 

- вътрешна част на кабината 

- километраж  

- арматурно табло 

6. Гаранционен срок - минимум 6 месеца от датата на 

предаването 

     

1.2.ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДОСТАВКА НА УПОТРЕБЯВАН  

ТОВАРЕН/СПЕЦИАЛИЗИРАН АВТОМОБИЛ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 
  

Доставеният товарен/специализиран автомобил следва да бъде употребяван и 

да отговаря на следните минимални изисквания: 

1.2.1.ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАН АВТОМОБИЛ: 

-Товарният/специализиран автомобил трябва да има година на първа 

регистрация след 01.01.2001 година, като следва да е напълно функциониращ, 

технически обслужен и подготвен за работа. 

- Изминат пробег – до 230 000 км. 

- Товарният/специализиран автомобил да бъде доставен на територията на 

Община Димово.  

 

1.2.2.ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ 

 

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ НА ТОВАРЕН/СПЕЦИАЛИЗИРАН 

АВТОМОБИЛ 

 

Описание Технически параметри и 

характеристики 
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1.Базов автомобил марка, модел  

Година на първа регистрация След 01.01.2001 година 

Изминат пробег до 230 000 км 

Колесна формула 4х4 

Обща маса минимум 15000 кг; 

Полезен товар минимум 7400 кг 

Междуосие минимум 3900 мм 

Клирънс минимум 300 мм 

Окачване - 1 ос винтови пружини; 

- 2 ос винтови пружини; 

- блокаж на раздатъчна кутия; 

- блокаж на първа ос; 

- блокаж на втора ос; 

Гуми - единични гуми на първа и втора оси; 

Двигател - дизелов с интерколер; 

- минимум шест цилиндров; 

- максимална мощност – минимум 170 

kW;  

- екологична норма минимум ЕВРО 3; 

Aуспух изведен над кабината; 

Скоростна кутия Минимум 8-степенна с превключване от 

джойстик; 

Спирачна система пневматична с ABS и ASR; 

Кабина - къса, брой места минимум 1+1; 

- задно панорамно стъкло на гърба на 

кабината; 

- ергономична седалка на водача с 

пневмоуправление; 

- волан ляво разположен със система за 

изместване отдясно при работа с 

допълнително оборудване; 

- радио; 

- климатик или климатроник; 

- бордови компютър с дисплей на таблото 

на водача; 

- моторна спирачка; 

Специфично оборудване на автомобила - - ходонамалител за скорост от 1 км/час до 

40 км/час при работа с допълнителното 

оборудване; 

- - основна хидравлична система с дебит 

минимум  80 л./мин , минимум 180 бара 

- - преден силоотводен вал за задвижване 

на допълнително оборудване; 
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- - минимум  4 броя  двойка хидравлични 

линии в предната част на автомобила с 

бързи връзки за работа с допълнителното 

оборудване; 

- - минимум 2 броя двойка хидравлични 

линии отзад на автомобила с бързи връзки 

за работа с допълнително оборудване; 

- - минимум 1 една двойка хидравлични 

линии от лявата и дясната страна ва 

автомобила с бързи връзка за работа с 

допълнително оборудване; 

- - управление на хидравличните линии и 

промяна дебита от джойстик разположен 

в кабината на водача; 

- - пулт с дисплей  в кабината на водача 

отчитащ дебита на хидравличните линии 

в проценти; 

- - предна DIN плоча за закрепване на 

допълнително оборудване – предна 

косачка, канална машина, гребло за сняг и 

др.; 

- - торсионна усилена греда между първи 

мост и предна DIN плоча за 

разпределение на натоварването при 

работа с допълнително оборудване;  

Осветление и сигнализация за безопасна 

работа 

- - минимум 2 броя жълти мигащи светлини 

на покрива на кабината;  

- - минимум 2 броя мигащи светлини на 

гърба на кабината; 

- - 2 броя горни фарове на кабината с 

габарити, къси и дълги светлини и мигачи 

използвани при работа с предно гребло, 

предна косачка и др.; 

- - камера в задната част на автомобила с 

монитор в кабината на водача 

- - светлоотразителни стикери и ленти  

- - триъгълник, аптечка, пожарогасител, 

жилетка 

- - 2 бр. стопорни клинове монтирани на 

стойки 

- - звуков сигнал при движение на заден 

ход 

Специфично оборудване на автомобила - управление на хидравличните линии и 
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подмяна дебита от пулт с джойстик, 

разположен в кабината на водача; 

- предна DIN плоча за закрепване на 

допълнително оборудване – косачка, 

гребло за сняг и други; 

2.Допълнително оборудване  

Тристранен самосвал - тристранен самосвален кош с 

възможност за монтаж/демонтаж; 

- размери на бордовата платформа  

дължина – минимум 3400 мм 

широчина – минимум 2200 мм 

височина на капаците - минимум 400 мм 

- халки, монтирани на дъното на коша за 

укрепване на допълнително оборудване; 

Предна косачка - 2 броя крака за монтаж/демонтаж на 

двойната косачка на предната плоча на 

базовия автомобил; 

- хидравлично задвижване на всички 

функции от хидравличната система на 

базовия автомобил и преден силоотводен 

вал; 

- първа глава за косене монтирана на 

самостоятелно управляемо рамо с обхват 

минимум 3000 мм  

- първа глава за косене с широчина 

минимум 1200 с нови, неупотребявани 

ножовез а рязане на клони и храсти с 

диаметър минимум 40 мм 

- първа глава за косене със система за 

завъртане на рамото на 90 градуса и 

система за автоматично завъртане на 

главата при срещане на препятствие; 

- самостоятелен пулт с джойстик за 

автоматично управление функциите на 

първо управляемо рамо с първа глава за 

косене; 

- втора глава за монтирана на 

самостоятелно управляемо двойно 

шарнирано чупещо се рамо с обхват 

минимум 6000 мм с възможност за 

промяна ъгъла на главата в хоризонтална 

и вертикална равнина; 

- втора глава за косене с широчина 

минимум 1200 с нови, неупотребявани 
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ножовез а рязане на клони и храсти с 

диаметър минимум 80 мм 

- втора глава за косене да бъде със 

система за демонтаж/монтаж, като на 

нейно място да се монтира на храсторезна 

глава; 

- храсторезна глава с хидравлично 

задвижване; 

- храсторезна глава дължина минимум 

2000 мм за рязане на клони и храсти с 

диаметър минимум 100 мм; 

- противотежест монтирана в задната част 

на базовия автомобил с тегло минимум 

1000 кг със система за монтаж/демонтаж; 

- самостоятелен пулт и джойстик за 

автоматично управление функциите на 

второ управляемо рамо с втора глава за 

косене и храсторезна глава; 

Канална машина /помпен агрегат/ с 

цистерна за почистване под високо 

налягане на дъждоприемни шахти и 

канали 

 

- канална машина /помпен агрегат/ за 

монтаж на предна DIN плоча на базовия 

автомобил;  

- хидравлично задвижване на всички 

функции от хидравличната система и 

преден силоотводен вал на базовия 

автомобил; 

- пластмасова цистерна за чиста вода, 

монтирана в самосвалния кош с обем 

минимум 5000 л;  

- маркуч за подаване на чиста вода от 

цистерната до каналната машина /помпен 

агрегат/ и обратно; 

- помпа за високо налягане с максимално 

работно налягане минимум 100 бара и 

максимален дебит минимум 120 л/минута, 

задвижване от преден силноотводен вал 

на базовия автомобил и пулт за 

управление; 

- макара с маркуч с диаметър минимуим 

1“ и дължина минимум 30 м за почистване 

под високо налягане на дъждоприемни 

шахти и канали; 

- хидравлично навиване и развиване 

маркуча  за почистване под високо 

налягане с регулатор на скоростта; 
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- минимум три броя дюзи за почистване; 

- ръчен пистолет монтиран на макара с 

маркуч с дължина минимум 10 м за миене 

под налягане на канали и шахти; 

- система за монтаж/демонтаж от базовия 

автомобил; 

Гребло за сняг - - метална основа с  полиуретанов  щит и с 

извивка предпазваща предната част на 

автомобила от завихряне на снега; 

- - дължина минимум  3200 мм, максимум 

3500 мм; 

- основен почистващ нож - гумен 

- - втори допълнителен  двусекционен 

метален завъртащ се нож за почистване 

при заледяване; 

- - хидравлично спускане, вдигане и 

завъртане наляво и надясно от джойстик в 

кабината на водача; 

- хидравлично завъртане на 

допълнителния двусекционен метален 

нож от джойстик в кабината на водача; 

- габаритни светлини от лявата и дясната 

страни; 

- светлоотразителни стикери и ленти; 

3. Техническо състояние на автомобила 

и надстройката  

- технически обслужени със сменени 

масла , филтри и консумативи, гресирани 

- гуми на минимум 70%  

- всички налични системи и функции да 

са напълно изправни и работещи 

- да липсват следи от корозия, 

подбитости, изкривявания, захабявания 

на тапицерията на кабината 

4. Документи за регистрация Към техническото предложение да се 

приложат: 

- копие на регистрационен талон на 

автомобила 

- ако в регистрационния талон не е 

вписана екологичната норма на 

двигателя, да се приложи  копие на 

удостоверение за екологична норма на 

двигателя от официален вносител или 

производител; 

5. Снимков материал - Приложен снимков материал: 
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- - предна, задна, лява и дясна страна на 

автомобила; 

- - вътрешна част на кабината; 

- - арматурно табло; 

- - километраж;  

- - тристранен самосвален кош; 

- - предна косачка с 2 броя глави и задна 

противотежест; 

- - храсторезна глава; 

- - канална машина с цистерна за чиста 

вода; 

- - гребло за сняг; 

6. Гаранционен срок - минимум 6 месеца от датата на 

предаването 

 

2.КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР ЗА ДВЕТЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ 

2.1.Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност:  

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не поставя изискване относно годност (правоспособност) за 

упражняване на професионална дейност на участниците. 

 

2.2.Минимални изисквания към икономическото и финансовото състояние: 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не поставя изисквания относно икономическото и 

финансовото състояние на участниците. 

 

2.3.Минимални изисквания към техническите и професионални способности: 

*Условията важат за двете обособени позиции! 

 

2.3.1. Участниците трябва да са изпълнили дейности с предмет и обем, 

идентични или сходни с тези на поръчката през последните 3 (три) години, считано от 

датата на подаване на офертата. Участниците трябва да са изпълнили минимум една 

доставка с предмет и обем идентични или сходни с тези на поръчката. 

Под „идентична и сходна“ доставка следва да се разбира доставка и 

гаранционно обслужване на сметосъбиращи и/или товарни/специализирани 

автомобили. 

Участникът декларира съответствието с критерия за подбор чрез посочване на 

информацията в част ІV, буква В от ЕЕДОП под формата на списък с описание на вида 

и обема на извършените доставки, стойността, датата и получателя. 

В случаите по чл. 67, ал. 5 и чл.112, ал.1, т.2 от ЗОП изискването се доказва със 

Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената 

поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, 

които доказват извършената доставка. 
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2.3.2.  Участниците следва да разполагат с оборудвана сервизна база, както 

и с авариен автомобил за осъществяване на бърза гаранционна поддръжка и 

аварийна помощ при възникване на прекъсвания на нормалната експлоатация на 

автомобилите. 

Обстоятелството се удостоверява в Част IV, Раздел В от ЕЕДОП с посочване на 

информация за адреса и оборудването на сервизната база и вид, марка, рег./инв. № и 

собственост на автомобила. 

В случаите на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП изискването се доказва с 

Декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще 

бъдат използвани за изпълнение на поръчката. 

 2.3.3. Участниците трябва да прилагат система за управление на качеството, 

сертифицирана съгласно стандарт EN ISO 9001:2015 или еквивалент с обхват 

„Доставка и сервиз на товарни и/или специализирани автомобили и/или 

комунална техника”; 

 2.3.4. Участниците трябва да прилагат система за управление по околна среда, 

сертифицирана съгласно стандарт EN ISO 14001:2015 или еквивалент с обхват 

„Доставка и сервиз на товарни и/или специализирани автомобили и/или 

комунална техника”. 

Обстоятелството се удостоверява в част ІV, раздел Г на ЕЕДОП. 

В случаите на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП изискването се 

удостоверява със заверено копие на сертификат за управление на качеството и 

сертификат за опазване на околната среда. 

Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са 

акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция 

"Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация, 

който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на 

Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят 

на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната 

акредитация на органи за оценяване на съответствието. 

Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, 

установени в други държави членки. 

Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за 

осигуряване на качеството, когато участник не е имал достъп до такива 

сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по 

независещи от него причини. 

 

V.УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА 

1. Общи изисквания 
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1.1. „Публичното състезание“ е вид процедура за възлагане на обществени 

поръчки, при която всички заинтересовани лица могат да подадат оферта. 

Заинтересовани лица са български или чуждестранни физически или юридически лица, 

включително техни обединения, както и всяко друго образувание, които отговарят на 

определените в Закона за обществените поръчки и предварително обявените от 

възложителя условия. 

1.2. В случай, че участникът е обединение (включително и под формата на 

консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава 

участниците в него сключват договор, съдържащ минимум следната информация: 

 правата и задълженията на участниците в обединението; 

 разпределението на отговорността между членовете на обединението; 

 дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението; 

 определяне на партньор, който да представлява обединението за целите 

на обществената поръчка. 

1.2.1. Възложителят не поставя и няма изискване за създаване на юридическо лице 

в случай, че избраният за изпълнител участник е обединение, което не е самостоятелно 

юридическо лице. 

1.2.2. Не се допускат промени в състава на обединението след крайния срок за 

подаване на офертите. 

1.2.3. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или 

юридическо лице може да участва само в едно обединение. Участникът в обединение и 

подизпълнителят нямат право да подават самостоятелно оферта в същата процедура.  

1.3.Участникът може да се позовава 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. 

Забележка: Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, 

посочва това в Част II, Раздел В от ЕЕДОП. 

1.3.1. По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност, 

участникът може да се позовава 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. 

1.3.2. 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. 

1.3.3. 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. 
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1.4. Участникът посочва в ЕЕДОП 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. 

Забележка: Съответната информация се посочва в Част II, Раздел Г от ЕЕДОП 

и в Част IV, Раздел В, т. 10 от ЕЕДОП. 

1.4.1. Подизпълнителите трябва да отговарят на критериите за подбор съобразно 

вида и дела от поръчката, които ще изпълняват и за тях да не са налице основанията за 

отстраняване от процедурата.  

1.4.2. Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на 

условията по т. 1.4.1. 

2. Условия за допустимост на участниците  

2.1. Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена 

поръчка участник, когато: 

2.1.1. е осъден 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; 

2.1.2. е осъден с влязла в сила присъда, за престъпление, аналогично на тези по т. 

2.1.1, в друга държава членка или трета страна; 

2.1.3. 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 участника, или 

аналогични задължения съгласно законодателството на държавата, в която участникът 

е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган; 

2.1.4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП; 

2.1.5. е установено, че: 

а) е представил документ с невярно съдържание, с който се доказва декларираната 

липса на основания за отстраняване или декларираното изпълнение 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; 

2.1.6. е установено 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 

участникът е установен; 

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

Забележка:Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по 
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т. 2.1. се попълва в ЕЕДОП както следва: 

Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 2.1.1. се 

попълва:  

В Част III, Раздел А участникът следва да предостави информация относно 

присъди за следните престъпления: 

1. Участие в престъпна организация - по чл. 321 и 321а от НК; 

2. Корупция - по чл. 301 - 307 от НК; 

3. Измама - по чл. 209 - 213 от НК; 

4. Терористични престъпления или престъпления, които са свързани с 

терористични дейности - по чл. 108а, ал. 1 от НК; 

5. Изпиране на пари или финансиране на тероризъм - по чл. 253, 253а, или 253б от 

НК и по чл. 108а, ал. 2 от НК; 

6.Детски труд и други форми на трафик на хора - по чл. 192а или 159а - 159г от 

НК. 

В Част III, Раздел Г участникът следва да предостави информация относно 

присъди за престъпления по чл. 194 - 208, чл. 213 а - 217, чл. 219 - 252 и чл. 254а - 260 

от НК. 

Участниците посочват информация за престъпления, аналогични на посочените 

в т. 2.1.1  при наличие на присъда в друга държава членка или трета страна. 

Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 2.1.3. се 

попълва в Част III, Раздел Б от ЕЕДОП. 

Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 2.1.4., 

2.1.5., 2.1.6. и 2.1.7. се попълва в Част III, Раздел В от ЕЕДОП. 

Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 2.1.1. за 

престъпления по чл.172 и чл. 352 - 353е от НК се попълва в Част III, Раздел В, поле 1 

от ЕЕДОП. При отговор „Да“ участникът посочва: 

• Дата на влизане в сила на присъдата и фактическото и правното основание 

за постановяването й; 

• Срока на наложеното наказание. 

2.2. Основанията по т. 2.1.1, 2.1.2. и 2.1.7. 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. 
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В случаите по т. 2.2, когато участникът, или юридическо лице в състава на негов 

контролен или управителен орган се представлява от физическо лице по пълномощие, 

основанията по т.2.1.1, 2.1.2.  и 2.1.7.  се отнасят и за това физическо лице. 

2.3. Основанията по т.2.1.3. не се прилагат, когато размерът на неплатените 

дължими данъци или социално-осигурителни вноски е до 1 на сто от сумата на 

годишния общ оборот за последната приключена финансова година, но не повече от 50 

000 лв. 

2.4. Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена 

поръчка кандидат или участник, за когото е налице някое от следните обстоятелства: 

2.4.1. обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в 

процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си 

по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай 

че кандидатът или участникът е чуждестранно лице – се намира в подобно положение, 

произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е 

установен. 

2.4.2. сключил е споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, 

когато нарушението е установено с акт на компетентен орган. 

2.4.3. доказано е, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена 

поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до 

разваляне или предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други 

подобни санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко 

от 50 на сто от стойността или обема на договора. 

2.4.4. опитал е да:  

а) повлияе на вземането на решение от страна на Възложителя, свързано с 

отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна 

или заблуждаваща информация; или 

б) получи информация, която може да му даде неоснователно предимство в 

процедурата за възлагане на обществена поръчка. 

Основанията по т. 2.4.4. се отнасят за лицата посочени в т. 2.2. 

Забележка: Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 

2.4. се попълва в Част III, Раздел В от ЕЕДОП. 

2.5. Други основания за отстраняване 

Възложителят ще отстрани от участие в процедурата: 

2.5.1.Участници, които са свързани лица. 

"Свързани лица" са: 

а) лицата, едното от които контролира другото лице или негово дъщерно 

дружество; 

б) лицата, чиято дейност се контролира от трето лице; 
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в) лицата, които съвместно контролират трето лице; 

г) съпрузите, роднините по права линия без ограничения, роднините по съребрена 

линия до четвърта степен включително и роднините по сватовство до четвърта степен 

включително. 

"Контрол" е налице, когато едно лице: 

а) притежава, включително чрез дъщерно дружество или по силата на 

споразумение с друго лице, над 50 на сто от броя на гласовете в общото събрание на 

едно дружество или друго юридическо лице; или 

б) може да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на 

управителния или контролния орган на едно юридическо лице; или 

в) може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на 

решения във връзка с дейността на юридическо лице. 

Забележка:Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по 

т. 2.5.1 се попълва в Част III, Раздел Г от ЕЕДОП. 

2.5.2. Участник за който е налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции 

с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни 

собственици. 

Забележка: т. 2.5.2. не се прилага, когато: 

1. акциите на дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, 

регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, се търгуват на 

регулиран пазар или многостранна система за търговия в държава - членка на 

Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското 

икономическо пространство, или на еквивалентен регулиран пазар, определен с 

наредба на Комисията за финансов надзор, и за дружеството се прилагат 

изискванията на правото на Европейския съюз за прозрачност по отношение на 

информацията за емитентите, чиито ценни книжа са допуснати за търгуване на 

регулиран пазар или на многостранна система за търговия, или еквивалентни 

международни стандарти и действителните собственици - физически лица, са 

разкрити по реда на съответния специален закон; 

2. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е 

част от икономическа група, чието дружество майка е местно лице за данъчни цели 

на държава, с която Република България има влязла в сила спогодба за избягване на 

двойното данъчно облагане или влязло в сила споразумение за обмен на информация, и 

неговите действителни собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 

от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС; 

3. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е 

част от икономическа група, чието дружество майка или дъщерно дружество е 
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българско местно лице и неговите действителни собственици - физически лица, са 

вписани в регистъра по чл. 6 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС или се търгува на регулиран 

пазар или многостранна система за търговия в държава - членка на Европейския съюз, 

или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо 

пространство; 

4. дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в 

юрисдикция с преференциален данъчен режим, е издател на периодични печатни 

произведения и е представило информация за действителните собственици - 

физически лица, по реда на Закона за задължителното депозиране на печатни и други 

произведения и за обявяване на разпространителите и доставчиците на медийни 

услуги; 

5. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е 

местно лице за данъчни цели на държава - страна по Споразумението за държавните 

поръчки на Световната търговска организация, както и на държава, с която 

Европейският съюз има сключено двустранно споразумение, гарантиращо достъпа до 

пазара на обществени поръчки в Европейския съюз, и неговите действителни 

собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 от 

ЗИФОДРЮПДРКЛТДС - за дейностите, за които се прилага споразумението; 

6. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е 

местно лице за данъчни цели на отвъдморска страна или територия съгласно Решение 

на Съвета 2013/755/ЕС от 25 ноември 2013 г. за асоцииране на отвъдморските 

страни и територии към Европейския съюз ("Решение за отвъдморско асоцииране") 

(OB, L 344/1 от 19 декември 2013 г.) и неговите действителни собственици - 

физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС - за 

дейностите, за които се прилага решението; 

7. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е 

местно лице за данъчни цели на държава, с която Република България има сключено 

международно търговско и/или икономическо споразумение, включително и 

задължения по Общото споразумение по търговията с услуги на Световната 

търговска организация, и неговите действителни собственици - физически лица, са 

вписани в регистъра по чл. 6 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС; 

8. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е 

част от икономическа група, чието дружество майка е местно лице за данъчни цели 

на държава, с която Република България има сключено международно търговско 

и/или икономическо споразумение, включително и задължения по Общото 

споразумение по търговията с услуги на Световната търговска организация, и 

неговите действителни собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 

от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС. 
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Забележка: Информацията относно наличието или липсата на обстоятелства 

по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС се декларира от участниците в Част 

III: Основания за изключване, Раздел Г от ЕЕДОП. 

2.5.3. Участник, за който са налице обстоятелствата по чл. 69 от Закона за 

противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество 

(ЗПКОНПИ). 

Забележка: Информацията относно наличието или липсата на обстоятелства 

по чл. 69 от ЗПКОНПИ се декларира от участниците в Част III: Основания за 

изключване, Раздел Г от ЕЕДОП.  

2.5.4. Участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не 

изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в тази 

документация. 

2.5.5. Участник, който е представил оферта, която не отговаря на: 

а)    предварително обявените условия за изпълнение на поръчката от 

възложителя; 

б) правила и изисквания, свързани със социалното и трудовото право, 

приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното 

екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 от ЗОП. 

в)  на условията за представяне, включително за форма, начин, срок и валидност. 

2.5.6. Участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал.1 от ЗОП 

или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 - 5 от ЗОП. 

2.5.7. Лице, което е нарушило забраната по чл. 101, ал. 9 или 10 от ЗОП. 

2.6. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение 

на поръчката или ще ползва ресурсите на трети лица, посочените по горе изисквания се 

прилагат и по отношение на подизпълнителите и на третите лица. 

 

3. ИЗПОЛЗВАНЕ КАПАЦИТЕТА НА ТРЕТИ ЛИЦА  

 

Участниците в настоящата процедура, в това число и участници - обединения от 

физически и/или юридически лица, могат да се позоват на капацитета на трети лица, 

независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите за подбор, 

поставени от Възложителя. По отношение на критериите, свързани с професионална 

компетентност и опит 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. 

Когато участник 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. 
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Третите лица, на основание чл.65, ал.4 ЗОП, трябва да отговорят на съответните 

критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния 

капацитет и за тях не са налице основанията за отстраняване от процедурата. В тази 

връзка за всяко трето лице следва да бъде представен самостоятелен ЕЕДОП. 

Възложителят ще изиска от участника да замени посоченото от него трето лице, ако то 

не отговаря на изискванията на чл.65, ал.4 ЗОП поради промяна в обстоятелства преди 

сключване на договора за обществена поръчка. 

Когато участник е посочил, че ще ползва капацитета на трети лица на основание 

чл. 67, ал.2 от ЗОП - за всяко от лицата се представя отделен ЕЕДОП, който съдържа 

информацията относно критериите за подбор и липсата на основания за отстраняване. 

 

4. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ 

 

В случай, че участник възнамерява да ползва подизпълнител/-и, в офертата си 

той следва да посочи лицето/-та - подизпълнител/-и, както и дела от поръчката, който 

ще им бъде възложен. В този случай участниците трябва да представят доказателство за 

поетите от подизпълнителя/-ите 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 

основанията за отстраняване от процедурата. 

Участник, който участва самостоятелно, но ще ползва един или повече 

подизпълнители, представя попълнен отделен еЕЕДОП за всеки един от 

подизпълнителите. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за 

подбор съобразно вида и дела на поръчката, който ще изпълняват, и за тях не следва да 

са налице основания за отстраняване от процедурата. Участникът попълва Раздел Г 

„Информация за подизпълнители, чийто капацитет икономическият оператор няма да 

използва“ на част II от еЕЕДОП. Ако полето е попълнено с „Да“ се представя еЕЕДОП 

за всеки подизпълнител надлежно попълнен и подписан от лицата по чл. 40, ал. 1 от 

ППЗОП. В еЕЕДОП подизпълнителят/лите посочват информацията, изисквана съгласно 

раздел А и Б от част II и попълват част III „Основания за изключване“. В случай, че при 

изпълнение на поръчката участникът ще ползва подизпълнители, посочените критерии 

за подбор се прилагат за подизпълнителите, съобразно вида и дела от поръчката, които 

те ще изпълняват. 

Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, 

които са включени в предмета на договора за подизпълнение. 

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

обществена поръчка се допуска при необходимост, ако са изпълнени едновременно 

следните условия: 

1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата; 

2. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор по отношение на дела и 

вида на дейностите, които ще изпълнява. 

При замяна или включване на подизпълнител Изпълнителят представя на 

Възложителя копие на договора с новия подизпълнител заедно с всички документи, 
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които доказват изпълнението на условията по чл.66, ал.14 от ЗОП, в срок до три дни от 

неговото сключване. 

Участникът ще бъде отстранен от участие в поръчката, ако не отговаря на 

някое от горните изисквания, относно основанията за отстраняване и критериите 

за подбор. 

 

VI.ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТАТА 

 

Подготовка на офертата: 

1.1. Участниците трябва да проучат всички указания и условия за участие, дадени 

в документацията за участие. 

1.2. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към 

обявените от възложителя условия. 

1.3. Отговорността за правилното разучаване на документацията за участие се 

носи единствено от участниците. 

1.4. Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички 

изисквания и условия, посочени в тази документация, при спазване на ЗОП. 

1.5. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата 

може да промени, допълни или да оттегли офертата си. 

1.6. Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта. 

1.7. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител 

на друг участник, не може да подава самостоятелна оферта. 

1.8. Офертата не може да се предлага във варианти. 

1.9. Представените образци в документацията за участие и условията описани в 

тях са задължителни за участниците. Офертите на участниците трябва да бъдат напълно 

съобразени с тези образци. 

2. Изисквания към съдържанието на офертата: 

2.1. Офертата се представя на български език . 

2.2. 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. 

3. Съдържание на офертата: 

3.1. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за 

участникът в съответствие с изискванията на чл. 67 от ЗОП и условията на 

обществената поръчка. ЕЕДОП се подава чрез функционалностите на 

Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени 

поръчки“ (ЦАИС „ЕОП“) към Агенцията по обществени поръчки. 

3.1.1. Указание за подготовка на ЕЕДОП: 
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3.1.1.1. При подаване на оферта участникът декларира липсата на основанията за 

отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП. 

Формата на образеца е съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/7 на Комисията от 

5 януари 2016 година за установяване на стандартния образец за единния европейски 

документ за обществени поръчки. 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. 

Важно: 

Възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на 

офертите  представяне на всички или част от документите, чрез които се 

доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за 

законосъобразното възлагане на поръчката.  

3.1.1.2. 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.  

3.1.1.3. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице 

ЕЕДОП се представя за всяко физическо и/или юридическо лице, включено в състава 

на обединението. 

3.1.1.4. В случаите по чл. 41, ал. 3 и ал. 4 от ППЗОП   представляващият подава 

ЕЕДОП за тези обстоятелства. 

3.1.1.5. В ЕЕДОП се представят данни относно публичните регистри, в които се 

съдържа информация за декларираните обстоятелства или за компетентния орган, 

който съгласно законодателството на съответната държава е длъжен да предоставя 

информация за тези обстоятелства служебно на възложителя. 

3.1.1.6. 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, 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.  

3.1.1.7. Когато е налице необходимост от защита на личните данни при различие 

в обстоятелствата, свързани с личното състояние на лицата по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП, 

информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от 

ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП, подписан от съответното лице.  

3.1.1.8. Когато за участник е налице някое от основанията за отстраняване във 

връзка с личното му състояние и преди подаването на офертата той е предприел мерки 
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за доказване на надеждност по смисъла на чл. 56 от ЗОП, тези мерки за надеждност се 

описват в ЕЕДОП. 

3.1.1.9. Когато  документи,  свързани с участие  в  обществени поръчки, се 

подават  от  лице,  което представлява  участника по пълномощие, в ЕЕДОП се  посочва  

информация  относно  обхвата  на  представителната  власт  на упълномощеното лице.  

Възложителят преценява предприетите от участника мерки за 

надеждност, като отчита тежестта и конкретните обстоятелства, свързани с 

престъплението или нарушението. 

3.2. Документи за доказване на предприети мерки за надеждност (ако е 

приложимо). 

3.3. Документ, от който да е видно правното основание за създаване на 

обединение, в случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, 

подписан от лицата, включени в обединението.  

Документът следва да съдържа следната информация: 

 правата и задълженията на участниците в обединението; 

 разпределението на отговорността между членовете на обединението; 

 дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението; 

 определяне на партньор, който да представлява обединението за целите на 

обществената поръчка. 

3.4. Техническо предложение. 

3.5.  Ценово предложение. 

4. Подаване на оферти  

4.1. Подаването на офертата се осъществя чрез централизирана електронна 

платформа (платформата) съобразно правилата за нейното ползване1 и при спазване на 

изискванията, поставени от възложителя.  

4.2. 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. С подписването на офертата 

чрез функционалността на платформата се счита, че офертата е подписана в нейната 

цялост.  

 Подписването с КЕП се извършва от представляващия участника или от 

упълномощено за тези действия лице. В случай, че упълномощено лице е подписало 

офертата, следва същото да бъде посочено в част ІІ „Информация за икономическия 

                                                           
1 За повече информация за използването и работата в системата ЦАИС ЕОП – https://www2.aop.bg/  

Правилата за ползване на системата ЦАИС ЕОП са публично достъпни на електронен адрес 

https://blob.eop.bg/live/share/Pravila_za_polzvane_na_CAIS_EOP.pdf  

https://blob.eop.bg/live/share/Pravila_za_polzvane_na_CAIS_EOP.pdf
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оператор“, раздел Б от ЕЕДОП. 

4.3. Платформата съхранява в криптиран вид подадените оферти до тяхното 

отваряне. Подадената оферта се криптира с уникален ключ, генериран в интернет 

браузър на потребителя.  Генерираният ключ се изтегля и запазва на устройство на 

участника след добавяне на поръчката в неговия профил.  

Важно: Генерираният ключ трябва да се съхранява на сигурно място. С него 

участникът следва да декриптира подадената оферта. Декриптирането може да се 

извършва в периода от изтичането на срока за получаване на оферти до обявените дата 

и час за тяхното отваряне, за което ще получи съобщение от платформата. 

Участници, които не са декриптирали своята оферта или ценово предложение, до 

посочените крайни срокове  се отстраняват от участие на основание чл. 107, т. 5 от 

ЗОП.  

4.4. Всички действия и бездействия в платформата на лица, оправомощени от 

възложителите и стопанските субекти, с които се създават права или задължения или 

непосредствено се засягат права или законни интереси на други лица, се приемат за 

извършени от възложителя, съответно от стопанския субект. 

4.5. Възложителят и стопанските субекти носят отговорност за достоверността, 

актуалността и пълнотата на въведената от тях информация в платформата, както и за 

спазването на сроковете, съобразно компетентността им. 

4.6. Обменът на документи и съобщения между възложители, участници и 

изпълнители на обществени поръчки се осъществява чрез платформата. 

4.7. Документите и съобщенията се считат за връчени с постъпването им на 

потребителския профил на получателя, което се удостоверява от платформата чрез 

електронен времеви печат. 

4.8. Потребителите на платформата са задължени да следят профилите си в нея за 

наличието на съобщения и документи. 

 

 

 

VІІ. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

 

 

1. Комисия за разглеждане, оценка и класиране на офертите 

1.1. Възложителят назначава със заповед комисия по чл. 103, ал. 1 от ЗОП след 

изтичане на срока за приемане на офертите. 

1.2. Комисията започва работа след като председателя на комисията декриптира 

подадените оферти. След декриптиране на офертите в публичната преписка на 

поръчката автоматично се визуализират наименованията, съответно имената, на 
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участниците, включително участниците в обединението, когато е приложимо, както и 

информация за датата и часа на подаването. 

1.3. Всички оферти се декриптират на датата и часа, посочени в обявлението за 

настоящата обществена поръчка по реда на тяхното постъпване в ЦАИС ЕОП. При 

промяна в датата, часа на декриптиране на офертите участниците се уведомяват чрез 

съобщение на платформата. 

1.4. Комисията разглежда и оценява офертите по реда и условията на ЗОП и 

ППЗОП. 

1.5. Комисията съставя протокол за разглеждането и оценката на офертите и за 

класирането на участниците. Действията на комисията се протоколират, като 

резултатите от работата й се отразяват в доклад. Докладът заедно с протоколите от 

работата на комисията се представят на Възложителя за утвърждаване. 

 

VІІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА 

 

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява процедурата с мотивирано решение, 

когато: 

1.1. не е подадена нито една оферта за участие; 

1.2. всички оферти не отговарят на условията за представяне, включително за 

форма, начин и срок, или са неподходящи; 

1.3. първият и вторият класиран участник откаже да сключи договор; 

1.4. са установени нарушения при откриването и провеждането й, които не 

могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена 

процедурата; 

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

сключва договор за обществена поръчка; 

1.6. всички оферти, които отговарят на предварително обявените от 

Възложителя условия, надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури; 

1.7. отпадне необходимостта от 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; 

1.8. са необходими съществени промени в условията на обявената поръчка, 

които биха променили кръга на заинтересованите лица. 

2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати процедурата с мотивирано решение, 

когато: 

2.1. е подадена само една оферта; 

2.2. има само една подходяща оферта; 

2.3. участникът, класиран на първо място: 

а) откаже да сключи договор; 

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

в) не докаже, че не са налице основания за отстраняване от процедурата. 
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3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изпраща копие от решението по т. 1 или т. 2 до 

участниците в процедурата в 3-дневен срок от издаването му, както и го публикува в 

профила на купувача си. 

 

 

ІХ. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

 

  

Сключване на договор 

1.1. Възложителят сключва договор с участника, класиран на първо място и 

определен за изпълнител. 

1.2. При отказ на участника, класиран на първо място, да сключи договор, 

възложителят може да прекрати процедурата или да определи за изпълнител втория 

класиран участник и да сключи договор с него. 

1.3. Договорът се сключва в съответствие с проекта на договор, представен в 

документацията и включва всички предложения от офертата на участника, въз основа 

на които е определен за изпълнител. Когато за изпълнител е определено обединение, 

участниците в обединението носят солидарна отговорност за изпълнение на договора за 

обществената поръчка, освен ако такава не предвидена съгласно приложимото 

законодателство, с оглед разпоредбата на чл. 37, ал. 3, т. 2 от ППЗОП. 

1.4. В случай че определеният изпълнител е не персонифицирано обединение на 

физически и/или юридически лица, договорът за обществена поръчка се сключва, след 

като изпълнителят представи пред Възложителя заверено копие от удостоверение за 

данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи 

съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено. 

1.5. Възложителят няма право да сключва договор преди изтичане на 14 дни от 

уведомяването на заинтересованите участници за решението за определяне на 

изпълнител. 

1.6. Възложителят няма право да сключва договор с избрания изпълнител преди 

влизане в сила на всички решения по процедурата. 

1.7. Лицето, определено за изпълнител трябва да отговаря на изискванията и 

ограниченията по документацията и към момента на сключване на договора за 

възлагане на обществената поръчка. 

2. Документи, които избраният изпълнител представя при сключване на 

договора 

2.1. Преди сключването на договора, участникът, определен за изпълнител, 

представя следните документи: 

а) документ за регистрация в съответствие с изискването по чл. 10, ал. 2 от ЗОП; 
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б) документи за доказване на липсата на основания за отстраняване съгласно 

изискванията на чл. 58, ал. 1 от ЗОП: 

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

2. За обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП – удостоверение от 

органите по приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя 

и на участника; 

3. За обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 6 и по чл. 56, ал. 1, т. 4 от ЗОП – 

удостоверение от органите на ИА ”Главна инспекция по труда” и Декларация за липса 

на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП; 

Забележка: Удостоверението по чл. 56, ал. 1, т. 4 от ЗОП се издава в 15-дневен 

срок от получаване на искането от участника избран за изпълнител. 

4. За обстоятелството по чл. 55, ал. 1, т.1 от ЗОП – удостоверение издадено от 

Агенцията по вписванията. 

в) актуални документи удостоверяващи съответствието с поставените критерии за 

подбор. 

Важно: Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, 

ако има такива. 

г) гаранция за изпълнение на договора. 

д) декларации по чл.42, ал.2, т.2, чл.59, ал.1, т.3 и чл.63, ал.4 от Закона за мерките 

срещу изпирането на пари. 

2.2. В случаите по т. 2.1. възложителят няма право да изисква документи:  

1. които вече са му били предоставени;  

2. до които има достъп по служебен път или чрез публичен регистър;  

3. които могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до националните 

бази данни на държавите членки.  

Забележка: В случаите по т. 1 преди сключването на договора определеният 

изпълнител декларира писмено, че предоставените документи са актуални. 

2.3. Когато участникът, определен за изпълнител, е чуждестранно лице, той 

представя съответния документ по т. 2.1, б. „б”, издаден от компетентен орган, 

съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен. 

2.4. Когато в държавата, в която участникът е установен, не се издават документи 

за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички 

обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация има правно 

значение според закона на държавата, в която е установен. 

2.5. Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния 

национален закон, участникът представя официално заявление, направено пред 

компетентен орган в съответната държава. 
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3. Сключване на договор с подизпълнител 

3.1. Изпълнителите сключват договор за подизпълнение с подизпълнителите, 

посочени в офертата. 

3.2. 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 14 от 

ЗОП. 

3.3. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от 

дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение. Не е 

нарушение на забраната доставката на стоки, материали или оборудване, необходими 

за изпълнението на обществената поръчка, когато такава доставка не включва монтаж, 

както и сключването на договори за услуги, които не са част от договора за 

обществената поръчка, съответно от договора за подизпълнение. 

 

 

Х. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА РАЗЯСНЕНИЯ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯТА 

ЗА УЧАСТИЕ 

 

1. Обменът на документи и съобщения между възложителя и участниците в 

настоящата обществена поръчка се осъществява чрез Централизираната 

автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС 

ЕОП) към Агенцията по обществени поръчки със следния електронен адрес: 

https://app.eop.bg Документите и съобщенията се считат за връчени с постъпването им 

на потребителския профил на получателя, което се удостоверява от платформата чрез 

електронен времеви печат. Потребителите на платформата са задължени да следят 

профилите си в нея за наличието на съобщения и документи. 

2. Лицата могат да поискат от възложителя разяснения по условия, които се 

съдържат в решението, обявлението и/или документацията за обществената поръчка в 

срок до 5 дни, преди изтичане на срока за подаване на оферти. Исканията за разяснения 

се изпращат, като съобщение, чрез платформата.  

Разясненията се публикуват в платформата, в профила на купувача на 

възложителя, в  3-дневен срок от получаване на искането.  

Възложителят не предоставя разяснения, ако искането е постъпило след 

горепосочения срок. 

 

ХІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ УСЛОВИЯ 

 

https://app.eop.bg/
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1. Подлежащи на обжалване актове 

Всяко решение на възложителя в процедурата за възлагане на обществената 

поръчка до сключването на договора подлежи на обжалване относно неговата 

законосъобразност пред Комисията за защита на конкуренцията. 

2. Подаване на жалба 

2.1. Жалба може да подаде всяко заинтересовано лице в 10-дневен срок от 

уведомяването му за съответното решение, а ако не е уведомено – от датата на 

узнаването или от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното 

действие. 

2.2. Жалба се подава едновременно до Комисията за защита на конкуренцията и 

до възложителя, чието решение се обжалва. 

3. Сроковете, посочени в тази документация се изчисляват, като следва: 

3.1. При определяне на срокове, които са в дни и се броят след определено 

действие или събитие, не се брои денят на настъпване на действието или събитието. 

3.2. Когато срокът изтича определено число дни преди известен ден, този ден се 

взема предвид при определяне на датата, до която се извършва съответното действие. 

Когато последният ден от срока е неприсъствен, срокът изтича в първия присъствен 

ден. 

3.3. Последният ден на срока изтича в момента на приключване на работното 

време на възложителя. 

4. Сроковете в документацията са в календарни дни. Когато срокът е в работни 

дни, това е изрично указано при посочването на съответния срок.  

                                                   


