
 

 

ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ – БЛАГОЕВГРАД ЕООД 

 

ЗАПОВЕД  №  РД-07-616/ 22.10.2019г. 

         на основание чл.187, ал.1 от Закона за обществените поръчки / ЗОП/, във връзка с чл.20, 

ал.3, т.2 от ЗОП, в качеството си на Възложител по смисъла на ЗОП и във връзка с 

необходимостта от доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на 

стандартна балансираща група за ниско напрежение при условията на либерализиран пазар за 

нуждите на ЦПЗ – Благоевград ЕООД 

                                                                 I .НАРЕЖДАМ: 

            1.Откривам  процедура за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с 

обява по реда на глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки за определяне на 

изпълнител на обществената поръчка, чрез събиране на оферти с публикуване на профила на 

купувача на обява, с предмет на поръчката : „Доставка на нетна електрическа енергия и 

избор на координатор  на стандартна балансираща група за ниско напрежение при 

условията на либерализиран пазар за нуждите на ЦПЗ – Благоевград ЕООД. 

          2.Предмет на поръчката – „Доставка на нетна електрическа енергия и избор на 

координатор на стандартна балансираща група за ниско напрежение при условията на 

либерализиран пазар за нуждите на ЦПЗ- Благоевград ЕООД“  

на четири броя обекти на ниско напрежение, както  както следва:   

 Доставка на нетна електрическа енергия за първо отделение - гр. Благоевград, ул. Братя 

Миладинови № 21   

 Доставка на нетна електрическа енергия за второ отделение – с.Горно Хърсово, 

общ.Благоевград  

 Доставка на  нетна електрическа енергия за Звено за дневни дейности - гр. Благоевград, 

ул. „Братя Миладинови“ № 21    

 Доставка на нетна електрическа енергия за приемно-диагностично звено - 

гр.Благоевград, ул.“Григор Пърличев“ № 40     

         3.Правно основание за откриване на процедурата: чл.186 и сл. вр. чл.20, ал.3, т.2  ЗОП. 

        4.Вид на процедурата – поръчка за доставка чрез събиране на оферти с обява по ЗОП. 

        5.Срок за изпълнение на поръчката – 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на  

потвърждение от Електроенергиен системен оператор на първия регистриран график за 

доставка. 

        6.Място за изпълнение на поръчката –  гр.Благоевград /първо отделение - гр. Благоевград, 

ул. Братя Миладинови № 21; Звено за дневни дейности - гр. Благоевград, ул. „Братя 

Миладинови“ № 21; приемно-диагностично звено - гр.Благоевград, ул.“Григор Пърличев“ № 

40/ и   с.Горно Хърсово / второ отделение – с.Горно Хърсово, общ.Благоевград/. 



       7.Квалификационни изискавания на кандидатите – да са български или чуждестранни 

юридически лица, включително техни обединения, регистрирани по ТЗ и да притежават 

документ,  удостоверяващ дейността на участника в съответствие с предмета на поръчката. 

      8.Изисквания за изпълнение на поръчката - До участие се допускат български или 

чуждестранни юридически лица, включително техни обединения. Кандидатите следва да са 

търговци по смисъла на  ТЗ и да отговарят на изискванията, посочени в документацията за 

участие.  

     9.Начин на образуване на предлаганата цена –Цената трябва да е в български лева за един 

киловатчас без ДДС с точност до петият знак след десетичната запетая. Доставката на нетна 

активна електрическа енергия се извършва при свободно договорени цени съгласно чл.100-103 

от ЗЕ. Цената на договора се определя на базата на оферираната единична цена за един Квтч 

нетна активна електрическа енергия. Цената на един Квтч нетна активна електрическа енергия е 

крайна и включва цената на нетна активна електрическа енергия, цената на доставката на 

ел.енергия и други разходи, свързани с доставката на ел.енергия, разходите за балансиране, 

разходите за прогнозиране на потреблението, разходи за изготвяне и администриране на 

прогнозни графици /на дневните почасови товарови графици/, такса за участие в балансираща 

група и всички разходи, свързани с изпълнение на поръчката, като в балансиращата група да не 

са начислени суми за небалансите – излишък и недостиг. Цената на договора не включва 

регулаторно определените цени за пренос и достъп през/до електроразпределителните мрежи за 

пренос и достъп през/до електропреносната мрежа, за „задължения към обществото“, други 

регулируеми от КЕВР цени и акциз. При промяна на средномесечната цена на Българска 

независима енергийна борса с повече от 5 % увеличение в рамките на два последователни 

месеца от изпълнение на договора, страните имат право да увеличат цената на електрическата 

енергия по договора със съответния процент, но не повече от 10 %. При промяна на 

средномесечната цена на Българска независима енергийна борса с повече от 5 % намаление в 

рамките на два последователни месеца от изпълнението на договора, страните имат право да 

намалят цената на електрическата енергия по договора със съответния процент, но не повече от 

10 %“. 

     10.Прогнозна стойност Обща прогнозна   стойност на поръчката : 30 400,68лв. (тридесет   

хиляди и четиристотин лева) без вкл. ДДС. Прогнозно количество : Общото прогнозно 

количество за доставка на нетна активна електрическа енергия за срока на договора е 168 750 

Квтч. 

     11.Начин на плащане – до 30 /тридесет/календарни дни  в български левове, по банков път, 

въз основа на издадена данъчна фактура. 

     12. Критерии за оценка на предложението : „най-ниска предложена цена”  

     13.Срок  на валидност на предложенията – не по-малък от 90 /деветдесет/ календарни дни, 

считано от подаване на офертата. 

                                                                      II. ОДОБРЯВАМ: 

       14.Обява за събиране на оферти, съгласно Закона за обществените поръчки. 

       15.Приложение към обявата. Образци и приложения:  

 - Опис на представените документи; 

 - Оферта за изпълнение – образец № 1 

 - Декларация по чл.192, ал.3 ЗОП – образец № 2 



 - Техническо предложение – образец № 3 

 - Предлагани ценови параметри – образец № 4 

 - Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари 

(ЗМИП) – образец № 5 

 - Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество – образец № 6 

 - 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 – образец № 7 

 - Декларация по чл.102, ал.1 от ЗОП за конфиденциална информация – образец №8 

 - Декларация по чл.101, ал.11 от ЗОП за липса на свързаност с друг участник във 

възлагането – образец 9 

 - Декларация за спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална 

цена труда и условията на труд – образец № 10 

 - Декларация за ангажираност на трети лица – образец № 11 

 - Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП – образец № 12 

 - Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – образец № 13 

 - Декларация за съгласие за обработване на лични данни по ЗЗЛД – образец № 14 

 -Проект на  Договор – образец № 15 

        17.Отстраняване на участници: в случай на неизпълнение на условията, обявени от 

възложителя в настоящата одобрена документация. Когато ценовото предложение надхвърля 

определената прогнозна стойност от 30 400,68лв. (тридесет   хиляди и четиристотин лева) без 

вкл. ДДС. 

       18.Изисквания към участниците: Всеки участник има право да представи само една оферта. 

      19.Критерий за възлагане - най-ниска цена. Цената трябва да е в български лева за един 

киловатчас без ДДС с точност до петият знак след десетичната запетая. Доставката на нетна 

активна електрическа енергия се извършва при свободно договорени цени съгласно чл.100-103 

от ЗЕ. При промяна на средномесечната цена на Българска независима енергийна борса с 

повече от 5 % увеличение в рамките на два последователни месеца от изпълнение на договора, 

страните имат право да увеличат цената на електрическата енергия по договора със съответния 

процент, но не повече от 10 %. При промяна на средномесечната цена на Българска независима 

енергийна борса с повече от 5 % намаление в рамките на два последователни месеца от 

изпълнението на договора, страните имат право да намалят цената на електрическата енергия 

по договора със съответния процент, но не повече от 10 % . 

      20.Място, ден и час за подаване на оферти - гр.Благоевград, ул.”Братя Миладинови” №21, 

административна сграда  на ЦПЗ – Благоевград ЕООД, до 16.00 часа на 01.11.2019 г. 

Подадените оферти се вписват във входящ регистър по реда на тяхното постъпване като върху 

опаковката се отбелязва номер, дата, час на получаването им. Не се приемат за участие и се 

връщат незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок 



за получаване или в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост, като това 

обстоятелство се отбелязва в регистъра. 

                                                    III. ОПРЕДЕЛЯМ : 

22.Място, ден и час разглеждане и оценка на предложенията – гр.Благоевград, ул.”Братя 

Миладинови” №21, административна сграда  на ЦПЗ – Благоевград ЕООД на  04.11.2019 г от 

08.30 часа При отваряне на предложенията могат да присъстват участниците в процедурата или 

техни упълномощени представители.  

23.Предложенията за участие /оферти/ се приемат всеки работен ден от 8.30 часа до 16.00 часа 

от технически сътрудник на  Възложителя  до  01.11.2019 г. 

24.Всички документи, свързани с възлагане на обществената поръчка да се съхраняват за срок 

от пет години, след приключване изпълнението на договора за обществена поръчка или от 

датата на прекратяване на процедурата. 

25.Обявата да се публикува на профила на купувача,  информация за обява  за обществената 

поръчка  в портала на АОП в един и същи ден. 

26.Всички документи, свързани с възлагане на процедурата да се публикуват в профила на 

купувача на сайта на ЦСМП – Благоевград: 

http://cpzblg.com/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b8%d0%bb-%d0%bd%d0%b0-

%d0%ba%d0%be%d0%bf%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%87%d0%b0-2/  

 

      Изпълнението и контролът по  настоящата заповед възлагам на Росица Велинова– Главен 

счетоводител на ЦПЗ – Благоевград ЕООД.  

 

 

                                                                      УПРАВИТЕЛ ЦПЗ – БЛАГОЕВГРАД ЕООД : 

       /Д-р Николай Янакиев/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                 ОДОБРЯВАМ: ……………………….. 

 

                                                                     ДОКУМЕНТАЦИЯ 

                       ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА, ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С 

   ОБЯВА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 187 ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.20, АЛ.З Т.2 ОТ ЗАКОНА ЗА 

                                                   ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ  (ЗОП). 

ОБЕКТ: ДОСТАВКА 

ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА НЕТНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И ИЗБОР НА 

КООРДИНАТОР НА СТАНДАРТНА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ ПРИ 

УСЛОВИЯТА НА ЛИБЕРАЛИЗИРАН ПАЗАР ЗА НУЖДИТЕ НА ЦПЗ – БЛАГОЕВГРАД - 

ЕООД" 

                               УВАЖАЕМИ ДАМИ И  ГОСПОДА, 

      Център за психично здраве – Благоевград ЕООД /ЦПЗ – Благоевград ЕООД/ на основание 

чл. 20, ал 3, т.2 от ЗОП и във връзка с необходимостта от избор на доставчик на нетна 

електрическа енергия за нуждите на ЦПЗ-Благоевград ЕООД, Ви кани да представите оферта в 

срок до 16.00 часа на 01.11.2019г., съгласно условията на настоящата документация и 

изискванията на ЗОП и ППЗОП. 

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА, ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО, 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

ПРЕДМЕТ И ОБЕМ ПОРЪЧКА: „ДОСТАВКА НА НЕТНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И ИЗБОР НА 

КООРДИНАТОР НА СТАНДАРТНА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ ПРИ 

УСЛОВИЯТА НА ЛИБЕРАЛИЗИРАН ПАЗАР ЗА НУЖДИТЕ НА ЦПЗ – БЛАГОЕВГРАД  ЕООД“  

На 4 броя обекти на ниско напрежение, находящи се на адреси, както следва: 

 Първо отделение - гр. Благоевград, ул. Братя Миладинови № 21    

 Второ отделение – с. Горно Хърсово - Болница      

 Звено за дневни дейности - гр. Благоевград, ул. Братя Миладинови №21 

 Приемно-диагностично звено - гр. Благоевград, ул.Григор Пърличев № 40  

      

СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПОРЪЧКА 

      Срокът за изпълнение на обществената поръчка е 12 /дванадесет/ месеца, считано от датата 

на потвърждение на първия график за доставка. 

      Мястото на изпълнение на поръчката е на територията на Република България, както следва 

по адреси на отделните обекти: 

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА 

           Критерият за възлагане на поръчката, приложим към всички  обекти, е най-ниска цена. 

Цената трябва да е в български лева за един киловатчас без ДДС с точност до петият знак след 

десетичната запетая. Доставката на нетна активна електрическа енергия се извършва при 



свободно договорени цени ,съгласно чл.100-103 от ЗЕ.При промяна на средномесечната цена на 

Българска независима енергийна борса с повече от 5 % увеличение в рамките на два 

последователни месеца от изпълнение на договора, страните имат право да увеличат цената на 

електрическата енергия по договора със съответния процент, но не- повече от 10 %. При 

промяна на средномесечната цена на Българска независима енергийна борса с повече от 5 % 

намаление в рамките на два последователни месеца от изпълнението на договора, страните имат 

право да намалят цената на електрическата енергия по договора със съответния процент, но не 

повече от 10 %“. 

 Цената на договора се определя на базата на оферираната единична цена за един Квтч 

нетна активна електрическа енергия. Цената на един Квтч нетна активна електрическа енергия е 

крайна и включва цената на нетна активна електрическа енергия, цената на доставката на 

ел.енергия и други разходи, свързани с доставката на ел.енергия, разходите за балансиране, 

разходите за прогнозиране на потреблението, разходи за изготвяне и администриране на 

прогнозни графици /на дневните почасови товарови графици/, такса за участие в балансираща 

група и всички разходи, свързани с изпълнение на поръчката, като в балансиращата група да не 

са начислени суми за небалансите – излишък и недостиг.  

      Цената на договора не включва регулаторно определените цени за пренос и достъп през/до 

електроразпределителните мрежи за пренос и достъп през/до електропреносната мрежа, за 

„задължения към обществото“, други регулируеми от КЕВР цени и акциз.      

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

1. Предмет на поръчката: "ДОСТАВКА НА НЕТНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И ИЗБОР НА 

КООРДИНАТОР НА СТАНДАРТНА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ ПРИ 

УСЛОВИЯТА НА ЛИБЕРАЛИЗИРАН ПАЗАР ЗА НУЖДИТЕ НА ЦПЗ – БЛАГОЕВГРАД ЕООД " 

2. Прогнозна стойност на поръчката в отделните обекти на доставка на ЦПЗ – Благоевград 

ЕООД: 

2.1.Прогнозната стойност на поръчката за обект първо отделение - гр. Благоевград, ул. Братя 

Миладинови № 21 е в общ размер на  12 720,48  лв. без вкл. ДДС; 

2.2.Прогнозната стойност на поръчката за обект второ отделение – с. Горно Хърсово – Болница 

е в общ размер на  14 931, 04 лева без вкл.ДДС; 

2.3.Прогнозната стойност на поръчката за обект  звено за дневни дейности - гр. Благоевград, ул. 

Братя Миладинови №21 е в общ размер на  533,12 лева без вкл.ДДС 

2.4.Прогнозната стойност на поръчката за обект  приемно-диагностично звено - гр. Благоевград, 

ул.Григор Пърличев № 40 е в общ размер на  2216,04 лева без вкл.ДДС 

Обща прогнозна   стойност на поръчката :  до  30 400,68 лв.( тридесет   хиляди  и петстотин 

лева) без вкл. ДДС . 

Прогнозно количество :Общото прогнозно количество за доставка на нетна активна 

електрическа енергия за срока на договора е до 168 750  Квтч. 

Всеки участник има право да представи оферта за всички обекти заедно. 

3.Условия и начин на плащане : Плащането се извършва ежемесечно в срок до 30-то число на 

месеца, следващ отчетния период, при представени съответните документи, посочени в проекта 

на договор. 

4. Срок за получаване на оферти (включително): 01.11.2019г. 16,00 ч 



5. Разглеждане на офертите :Отварянето иа офертите ще се извърши на  04.11.2019 г. от 08:30 

часа в сградата на ЦПЗ – Благоевград ЕООД на адрес: гр. Благоевград, ул.“Братя Миладинови“ 

№21. На основание чл.97, ал.З от ППЗОП при отварянето на офертите могат да присъстват 

представители на участниците в процедурата. В случай, че в указания срок са получени по-

малко от три оферти за всички обекти , на основание чл.188, ал.2 от ЗОП, срокът за подаване на 

офертите ще бъде удължен с не по –малко от  три дни. 

6. Срок на валидност на офертата: не по-малко от  90  /деветдесет/ календарни дни 

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

 При доставката следва да доставя електрическа енергия с качество и по ред, определени 

в Закона за енергетиката /ЗЕ/ и останалите нормативни актове, които уреждат обществените 

отношения, свързани с доставката на електрическа енергия /в т.ч. наредбите към ЗЕ, Правилата 

за търговия с електрическа енергия /ПТЕЕ/ и Правилата за измерване на количеството 

електрическа енергия /ПИКЕЕ/. В качеството на „координатор на балансираща група“ 

изпълнителят следва да поеме отговорността за балансиране, да включи възложителя в пазара 

на балансиращата група, без възложителя да заплаща такса за участие, както и до осигури 

прогнозиране на потреблението на възложителя, включително администриране на часовите 

графици за потребление на възложителя. 

           За участие в процедурата участникът следва да представи оферта, изготвена при 

условията и изискванията на настоящата обява, Закона за обществените поръчки и ППЗОП. 

Същата се представя в срока и на адреса, посочени в обявата  по реда, описан в настоящата 

документация. 

          Категория за осигуреност на електроснабдяването – нулева, съгласно Наредба №3, раздел 

III, чл.39, ал.1. Към нулевата категория се отнасят потребители , при които прекъсването на 

електроснабдяването може да застраши живота и здравето на хора, предизвика заплаха за 

сигурността на държавата, значителни материални щети, разстройване на сложни технологични 

процеси, нарушаване на функционирането на особено важни за икономиката обекти, системи за 

свързка и телевизия.  

 Възложителят сключва писмен договор за възлагане на поръчката за всички обекти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

І. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА, ЧРЕЗ 

СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ 

1. Общи изисквания 

1.1. Процедурата събиране на оферти с обява се прилага при възлагане на обществени 

поръчки на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП, при която всички заинтересовани лица могат 

да подадат оферта. Заинтересовани лица са български или чуждестранни физически или 

юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на изискванията на ЗОП, 

Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), изискванията на 

Възложителя и свързаните с изпълнение на поръчката нормативни актове. Юридическите лица 

се представляват от лицето или лицата с представителна власт по закон или от специално 

упълномощени с нотариално заверено пълномощно лица. Когато се представляват от друг, 

физическите лица представят нотариално заверено пълномощно за това.  

1.2. В случай, че участникът е обединение (или 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. 

Не се допускат промени в състава на обединението след крайният срок за подаване на офертите. 

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. 

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. 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.  

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

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

лица задължения, както и Декларация за ангажираност, попълнена и подписана от съответното 

/ите трето лице/трети лица, по образец. 

1.4. Участникът може да се участва в процедурата за възлагане на обществена поръчка като 

използва подизпълнител, съгласно чл.66 от ЗОП. В този случай в офертата се посочва името на 

подизпълнителя и дела от обществената поръчка, който ще им бъде възложен. 



1.4.1. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването 

на които участникът възнамерява да използва и за тях да не са налице основанията за 

отстраняване от процедурата.  

1.4.2. Когато участникът използва подизпълнител, той трябва да може да представи 

доказателство за поетите от подизпълнителя ангажименти. при участие на подизпълнител - 

попълват се декларация по чл.66 от ЗОП и декларация  за съгласие за участие като 

подизпълнител по образец. 

1.5.Всеки участник в процедурата има право да подаде само една оферта. 

1.6. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни кандидати или участници в една и съща 

процедура. 

1.7. Едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединениe. 

2. ИЗИСКВАНИЯ ОТНОСНО ЛИЧНО СЪСТОЯНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ. 

ОСНОВАНИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ  

2.1.Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществената поръчка 

участник, когато:  

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. е осъден с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава 

членка или трета страна; 

3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, 

т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) 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; 

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

5. е установено, че: 

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на 

основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания 

за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

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; 

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

 2.2. Основанията по т. 2.1, подт. 1, подт. 2 и подт. 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. 

 2.3.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, подт. 1, подт. 2 и подт. 7 се отнасят и за това физическо лице. 

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

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

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 участникът е 

чуждестранно лице - се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, 

съгласно законодателството на държавата, в която е установен; 

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

нарушението е установено с акт на компетентен орган; 

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; 

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. 

 2.4.Основанията по т. 2.4, подт. 4 се отнасят за лицата, посочени в т. 2.2 и т. 2.3. 

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

1. пет години от влизането в сила на присъдата – по отношение на обстоятелствата по т. 2.1, 

подт. 1 и подт. 2, освен ако в присъдата е посочен друг срок на наказанието; 

2. три години от датата на: 

а) влизането в сила на решението на Възложителя, с което участникът е отстранен за наличие на 

обстоятелствата по т. 2.1, подт. 5, буква „а“; 

б) влизането в сила на акт на компетентен орган, с който е установено наличието на 

обстоятелствата по т. 2.1, подт. 6 и по т. 2.4, подт. 2, освен ако в акта е посочен друг срок; 

в) влизането в сила на съдебно решение или на друг документ, с който се доказва наличието на 

обстоятелствата по т. 2.4, подт. 3. 

1.6. Условията на т. 2.1 и посочените от Възложителя обстоятелства по т. 2.4, възникнали 

преди или по време на процедурата, се прилагат и когато участник в процедурата е обединение 



от физически и/или юридически лица и за член на обединението е налице някое от основанията 

за отстраняване. 

1.7. При подаване на оферта участникът декларира липсата на основанията за отстраняване 

чрез представяне на декларарция по чл.192, ал.3 ЗОП/ ЕЕДОП. Декларацията по чл.192, ар.3 

ЗОП/ ЕЕДОП се попълва в съответствие с чл. 67 от ЗОП и Указанията, представени към 

настоящата документация за обществената поръчка. 

1.8. Възложителят отстранява от участие участник: 

• за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 3, т. 4 и т. 5 

от ЗОП, условията по чл. 107 от ЗОП, 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 (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС); 

• за когото са налице обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (ЗПКОНПИ); 

• който не удължи или не потвърди срока на валидност на офертата си след отправяне на 

покана от страна на Възложителя или представи оферта с по-кратък срок на валидност от 

определения в Обявлението за обществената поръчка; 

• чието Техническо предложение за изпълнение на поръчката не отговаря на изискванията 

на Възложителя, включително и в случаите, предвидени в методиката за оценка на офертите - 

Критерий за възлагане на поръчката по чл. 70 от ЗОП; 

• чието Ценово предложение надвишава прогнозната стойност на обществената поръчка, 

определена от Възложителя и/или по какъвто и да е начин е включил някъде в офертата си 

извън плика „Предлагани ценови параметри“ елементи, свързани с предлаганата цена (или 

части от нея); 

1.9. Декларацията по чл.192, ал.3 от ЗОП е неразделна част от офертата и се подава 

като приложение към нея.   

3. Критерии за подбор на участниците  

3.1. Общи условия 

  Критериите за подбор се отнасят до: годността /правоспособността/ за упражняване на 

професионална дейност, икономическото и финансово състояние и техническите и 

професионални способности. С критериите за подбор Възложителят определя минималните 

изисквания за допустимост. 

При подаване на оферта Участникът декларира съответствие с 

критериите за подбор чрез представяне на декларация по чл.192, ал.3 от ЗОП. 

Същата декларация се попълва в съответствие с указанията в настоящата 

документация за участие.  

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите 

за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с 

изключение на съответна регистрация, представяне на лицензии или друго условие, необходимо 

за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и 



съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено 

в договора  за създаване на обединението. 

В случай, че обединението не е създадено специално за участие в настоящата 

обществена поръчка, следва да бъде представено и копие на анекс към първоначално 

сключения договор. Договорът /анексът/ трябва да съдържа клаузи, които гарантират,  

солидарна отговорност - заедно и поотделно, за изпълнението на договора; задължение на 

членовете да останат в него за целия период на изпълнение на договора; разпределение на 

дейностите, предмет на възлаганата обществена поръчка, между участниците в обединението и 

ресурсите, с които ще участва всеки един от участниците в обединението/консорциума; 

представител на обединението. 

В случай, че участникът ще ползва ресурсите на трети лица, същите трябва да отговарят 

на критериите за подбор съобразно ресурса, които ще предоставят и за тях да не са налице 

основанията за отстраняване от процедурата.   

В случай, че участникът ще ползва подизпълнител, същите трябва да отговарят на 

съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът възнамерява да използва и 

за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата. 

3.2. Изисквания относно годността (правоспособността) за упражняване на 

професионална дейност 

3.2.1.Участниците следва да притежават Лицензия за търговия с електрическа 

енергия с права и задължения на координатор на стандартна балансираща група, в 

съответствие с чл. 39 от  Закона за енергетиката, издадена от Комисия за енергийно и водно 

регулиране /КЕВР/. 

 3.2.2. Участниците следва да са регистрирани в ЕСО ЕАД, като търговец на 

електрическа енергия и като координатор на стандартна балансираща група с посочен кодов 

номер и статус „активен“. 

 3.2.3 От участника в процедурата се изисква да притежава Сертификат по ISO  или 

еквивалентен документ с обхват „Търговия с електрическа енергия или еквивалентен 

документ. 

 За удостоверяване съответствието си горните изисквания участниците декларират в 

декларацията по чл.192, ал.3 ЗОП, част Трета – критерий за подбор, А – годност, която се 

подава от всеки от участниците, членовете на обединения, подизпълнителите или третите 

лица. 

  На основание чл. 67 (5) от ЗОП, Възложителят може по всяко време да изиска от 

участниците представяне на документите, чрез които се доказва посочената в 

ДЕКЛАРАЦИЯТА по чл.192, ал.3  ЗОП  информация, съгласно чл. 64 (1) от ЗОП, когато това е 

необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. 

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

част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в декларацията по чл. 192, 

ал.3 от ЗОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.  

В тези случаи изискването по т. 3.2.1. и 3.2.2 и 3.2.3  се доказват с представянето на 

четливи, заверени копие на валиден към датата на подаване на офертата Лиценз за търговия или 

еквивалентен документ и доказателство, че е регистрирани в ЕСО ЕАД, като търговец на 

електрическа енергия и като координатор на стандартна балансираща група с посочен кодов 



номер и статус „активен“ и  Сертификат по ISO  или еквивалентен документ с обхват „Търговия 

с електрическа енергия или еквивалентен документ. 

При сключване на договор, изискването задължително се доказва с представянето на 

четливо, заверено копие на валиден Лиценз за търговия или еквивалентен документ и 

доказателство, че е регистрирани в ЕСО ЕАД, като търговец на електрическа енергия и като 

координатор на стандартна балансираща група с посочен кодов номер и статус „активен“ и 

Сертификат по ISO  или еквивалентен документ с обхват „Търговия с електрическа енергия. 

При сключването на договор за обществена поръчка, Възложителят изисква от 

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

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

критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има 

такива.  

3.3. Изисквания относно икономическото и финансовото състояние на 

участниците 

Възложителя не поставя такива изисквания. 

3.4. Изисквания относно техническите и професионални способности на 

участниците за изпълнение на обществената поръчка  

3.4.1. Участникът трябва да е изпълнил през последните 3 години, считано от датата 

на подаване на офертата най - малко 1 (една) услуга с предмет сходен или еднакъв с 

предмета на настоящата поръчка. 

Под “сходен или еднакъв с предмета на настоящата обществена поръчка” се разбира: 

изпълнение на дейности по услуги за доставка на електрическа енергия, включващи 

едновременно всички дейности, включени в техническата спецификация на офртата.   

Под „доказателство за извършената услуга” се разбира: удостоверение, издадено от 

получателя на услугата или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в 

който е публикувана информация за услугата.  

Възложителят не поставя изискване за обем на изпълнените дейности. 

При подаване на оферта, съответствието с изискването по т. 3.4.1 се декларира в  

Част Трета – Критерии за подбор, раздел В – Технически и професионални способности, т. 

1б)от декларация по чл.192, ал.3 от ЗОП, която се подава от всеки от участниците, 

членовете на обединения, подизпълнителите или третите лица.  

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

част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в декларацията по чл.192, 

ал.3, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.  

3.5. Допълнителни условия за изпълнение на поръчката: 

3.5.1. В настоящата обществена поръчка не се допуска, пряко или косвено, участието на 

дружества регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и на свързаните с тях 

лица, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, 

регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, освен при наличие на 

изключенията по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружества, 



регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните 

действителни собственици. 

 За удостоверяване на това обстоятелство, участникът представя нарочна декларация по 

образец. 

 ВАЖНО!!! Участник, който не отговаря на някое от изискванията на Възложителя, ще 

бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, чрез 

събиране на оферти с обява. 

ІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ И НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ 

1. Изисквания при оформяне и представяне на офертите  

1. Подготовка на офертата: 

1.1. Участниците трябва да проучат всички условия за участие, дадени в настоящото 

документация. 

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

Възложителя условия. 

1.3. Отговорността за правилното изпълнение на указанията се носи единствено от участниците. 

1.4. Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички изисквания и 

условия, посочени в настоящите указания, при спазване на разпоредбите на ЗОП и ППЗОП. 

1.5. До изтичането на крайния срок 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 като подизпълнител в офертата на друг участник, не 

може да представя самостоятелна оферта. 

1.8. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.  

"Свързани лица" са тези по смисъла на § 1, т. 13 и 14 от допълнителните разпоредби на Закона 

за публичното предлагане на ценни книжа. 

Съгласно § 1, т. 13 от ДР на Закона за публично предлагане на ценни книжа „свързани лица” са: 

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

б) лицата, чиято дейност се контролира от трето лице; 

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.  

Съответно, съгласно § 1, т. 14 от ДР на Закона за публично предлагане на ценни книжа 

„контрол” е налице, когото 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. 

Съгласно чл. 46, ал. 1 от ППЗОП участниците са длъжни да уведомят писмено Възложителя в 3-

дневен срок, в случай, че се окажат свързани лица с друг участник в настоящата поръчка. 

 1.9. Офертата не може да се предлага във варианти. 

1.10. 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. 

1.11. Офертата се подписва от лицето, представляващо участника или от надлежно 

упълномощено лице или лица, като в офертата се прилага пълномощното от представляващия 

дружеството. 

1.12. Участниците могат да посочват в офертите си информация, която смятат за 

конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна. Когато участниците са се позовали 

на конфиденциалност, съответната информация не се публикува от възложителя. 

1.13.Участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на 

предложенията от офертите им, които подлежат на оценка. 

2. Изисквания към съдържанието на офертата: 

2.1. Офертата се представя на български език в запечатана, непрозрачна ОПАКОВКА от 

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

куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от Възложителя. 

Върху опаковката се изписва: наименованието на участника, включително участниците в 

обединението, когато е приложимо; адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс 

и електронен адрес; наименованието на поръчката, както следва: 

„Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор  на стандартна 

балансираща група за ниско напрежение при условията на либерализиран пазар за 

нуждите на ЦПЗ – Благоевград ЕООД“ 

Опаковката включва документите посочени в т. 3 „Съдържание на офертата“ и опис на 

представените документи. 

2.2. Ако за участник се установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, с 

изискванията към личното му състояние или критериите за подбор посочени в настоящите 

указания изисквания се прилагат разпоредбите на чл. 97 от ППЗОП. 

2.3. Всички документи трябва да са: 

а) подписани или заверени (когато са копия) с гриф „Вярно с оригинала” и подпис, освен 

документите, за които са посочени конкретни изискванията за вида и заверката им; 

б) документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителни функции, 

съгласно търговската регистрация или упълномощени за това лица. Във втория случай се 

изисква да се представи нотариално заверено пълномощно за изпълнението на такива функции; 



в) по предложението не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или 

корекции. 

3. Съдържание на офертата 

3.1. Опис на представените документи - оригинал 

Оферта от участника за изпълнение на обществената поръчка с посочен срок на 

валидност (по образец № 1).  

Срокът на валидност на офертата: 90 (деветдесет) календарни дни, считано от датата, 

определена като краен срок за получаването й.  Възложителят може да поиска от Участниците 

да удължат срока на валидност на офертите до сключване на договор. 

3.2. Декларация по чл.192, ал.3 от ЗОП (по образец № 2); 

 Указание за подготовка на декларация по чл.192, ал.3 от ЗОП – образец № 2: 

1)При подаване на оферта участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и 

съответствие с критериите за подбор чрез представяне на декларация по образец № 2. В нея 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. 

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 отделна Декларация образец № 2, която съдържа информацията по т. 1. 

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

тяхното доказване в настоящата документация.  

4)Информацията за съответствие с критериите за подбор се предоставя чрез попълване на 

необходимата информация в Декларация образец № 2 единствено на част IV „Критерии за 

подбор“. 

5) В декларация образец № 2 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. 

6)Когато за участник е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП или посочените от 

възложителя основания по чл. 55, ал. 1 от ЗОП и преди подаването на офертата той е предприел 

мерки за доказване на надеждност по чл. 56 от ЗОП, тези мерки се описват в  Декларация 

образец № 2. 

7)Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част 

от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в Декларация образец № 2, 

когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.  

8)Преди сключването на договор за обществената поръчка, възложителят изисква от участника, 

определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на 

основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за 

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

3.3.Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо. 



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

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

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

че: 

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

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

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

в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение; 

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

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

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

1.4) е платил изцяло дължимото вземане по чл. 128, чл. 228, ал. 3 или чл. 245 от Кодекса на 

труда. 

Като доказателства за надеждността на участника се представят следните документи: 

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

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

обезпечени или че страните са договорили тяхното отсрочване или разсрочване. заедно с 

погасителен план и/или с посочени дати за окончателно изплащане на дължимите задължения 

или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение; 

2) по отношение на обстоятелството по чл. 56. ал. 1, т. 3 от ЗОП - документ от съответния 

компетентен орган за потвърждение на описаните обстоятелства. 

Възложителят преценява предприетите от участника мерки, като отчита тежестта и конкретните 

обстоятелства, свързани с престъплението или нарушението. В случай че предприетите от 

участника мерки са достатъчни, за да се гарантира неговата надеждност, възложителят не го 

отстранява от процедурата. Мотивите за приемане или отхвърляне на предприетите мерки и 

представените доказателства се посочват в решението за класиране или прекратяване на 

процедурата. Участник, който с влязла в сила присъда или друг акт съгласно законодателството 

на държавата, в която е произнесена присъдата или е издаден актът, е лишен от правото да 

участва в процедури за обществени поръчки или концесии, няма право да използва 

предвидената в чл. 56, ал. 1 от ЗОП възможност за времето, определено с присъдата или акта. 

3) по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 4 от ЗОП – удостоверение от органите на 

Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, което се издава в 15-дневен срок от 

получаване на искането от участника, избран за изпълнител. 

Възложителят преценява предприетите от участника мерки, като отчита тежестта и конкретните 

обстоятелства, свързани с престъплението или нарушението. В случай, че предприетите от 

участника мерки са достатъчни, за да се гарантира неговата надеждност, Възложителят не го 

отстранява от процедурата. Мотивите за приемане или отхвърляне на предприетите мерки и 

представените доказателства се посочват в решението за класиране или прекратяване на 

процедурата. Участник, който с влязла в сила присъда или друг акт, съгласно 

законодателството на държавата, в която е произнесена присъдата или е издаден актът, е лишен 

от правото да участва в процедури за обществени поръчки или концесии, няма право да 

използва предвидената в чл. 56, ал. 1 от ЗОП възможност за времето, определено с присъдата 

или акта. 



3.4. Копие на документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението 

(когато е приложимо) - заверено от участника копие. 

Указание за подготовка: 

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

съдържа следната информация във връзка с настоящата обществена поръчка: 

1) правата и задълженията на участниците в обединението; 

2) разпределението на отговорността между членовете на обединението; 

3) дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. 

3.5.Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка – Образец: 

3.5.1. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и 

изискванията на възложителя /по образец на Възложителя. 

3.6 Декларация по чл.59, ал.1, т.3 от Закона за мерките срещу изпиране на пари 

3.6. Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото 

имущество  

3.7.  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 

3.8. декларация по чл. 102, ал.2 от ЗОП  

3.9. декларация по чл.101, ал.11 от ЗОП 

3.10. Декларация за спазване на изискванията за закрила на заетостта, включително минимална 

цена труда и условията на труд  

3.11. При участници обединения - копие на договора за обединение, а когато в договора не е 

посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от 

лицата в обединението, в който се посочва представляващият; 

3.12. В случаите, когато е приложимо - заверени копия на документи за поетите от третите лица 

задължения, както и Декларация за ангажираност, попълнена и подписана от съответното /ите 

трето лице/трети лица  

3.13. В случаите, когато е приложимо -  при участие на подизпълнител се попълват декларация 

по чл.66 от ЗОП и декларация  за съгласие за участие като подизпълнител 

3.14. В случаите, когато е приложимо - нотариално заверено пълномощно на лицето, 

подписващо офертата (оригинал) – представя се, когато офертата (или някой документ от нея) 

не е подписана от представляващия участника, съгласно актуалната му регистрация, а от 

изрично упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на 

лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично волеизявление, че упълномощеното 

лице има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата. Когато някой 

от документите се подписва от пълномощник, в пълномощното следва изрично да се посочи 

документа, за който се прави упълномощаването. Декларациите в офертата не могат да бъдат 

подписвани от пълномощник.  

3.15. Декларация по закона за защита на лични данни  



3.16. Предлагани ценови параметри  

4. Място и срок за подаване на оферти 

4.1. Офертата се представя от участника или от упълномощен от него представител лично или 

по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка на адрес: гр. Благоевград, ул. „Братя 

Миладинови” № 21.  

Участникът е длъжен да обезпечи получаването на офертата  на указаното място и срок. Рискът 

от забава или загубване на офертата е за участника. Разходите за подаване на офертата са за 

сметка на участника. Възложителят не се ангажира да съдейства за получаването на офертата на 

адреса и в срока определен от него.  

4.2. Получените оферти се завеждат във Входящия регистър на ЦПЗ – Благоевград ЕООД, като 

върху пликовете се отбелязва входящия номер, датата и точния час на получаването им. 

ВАЖНО! Не се приема оферта постъпила след крайния срок за получаването й, в 

незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост. Такива оферти незабавно се връщат 

на участника и това се отбелязва във входящия регистър. 

На основание чл.188, ал.2 от ЗОП  Възложителят ще удължи срока за получаване на 

оферти с най-малко 3 дни, ако в първоначално определения срок са получени по-малко от три 

оферти. След изтичането на този срок, Възложителят ще разгледа и оцени получените оферти, 

независимо от техния брой. 

5. МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

Желаещите да участват в процедурата за възлагане на обществената поръчка, чрез обява 

за събиране на оферти, подават лично или чрез упълномощено лице офертите си в 

деловодството на ЦПЗ – Благоевград ЕООД, гр.Благоевград, ул.“Братя Миладинови“ № 21  

всеки работен ден от 08:00 ч. до 16:00 ч., най-късно до крайния срок за подаване на оферти, 

който е 01.11.2019г. 

Офертите ще се разгледат от комисия, назначена от Възложителите на 04.11.2019г. от 08:30 

часа на адрес гр.Благоевград, ул.“Братя Миладинови“ № 21 , административната сграда на ЦПЗ 

– Благовеград ЕООД.  

6.РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

1. Комисия за провеждане на процедурата за възлагане на обществена поръчка 

1.1. Възложителят назначава комисията за разглеждане и оценка на получените оферти от 

нечетен брой лица, след изтичане на срока за приемане на офертите. 

1.2. Възложителят определя за членове на комисията лица, които нямат конфликт на интереси с 

участниците. 

1.3. Членовете на комисията са длъжни да пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали във 

връзка със своята работа в комисията. 

1.4. Членовете на комисията представят на Възложителя декларация за съответствие с 

изискванията по т. 1.2 след получаване на протокол с участниците и на всеки етап от 

процедурата, когато настъпи промяната в декларираните обстоятелства. 

1.5. Комисията започва работа след получаване на представените оферти и протокола по чл. 48, 

ал. 6 от ППЗОП. 



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

участниците. Протоколът се представя на Възложителя за утвърждаване, след което в един и 

същи ден се изпраща на участниците и се публикува в профила на купувача. 

2. Публично отваряне на офертите 

2.1. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в 

процедурата или техни упълномощени представители. 

2.1.1. Представителят на участника се допуска след удостоверяване на неговата самоличност и 

представяне на съответните пълномощни. 

2.1.2. Присъстващите представители вписват имената си и се подписват в изготвен от 

комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие. 

2.2. Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и обявява ценовите 

предложения на участниците. 

ВАЖНО!!! Оферта, която е непълна, не отговаря на изискванията на Възложителя или е 

подадена след крайния срок не подлежи на разглеждане и оценка, а се отстранява. 

7. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 

1. Сключване на договор 

1.1. Участниците в процедурата ще бъдат уведомени писмено за извършеното класиране, а 

участника, класиран на първо място и избран за Изпълнител на обществената поръчка, ще бъде 

уведомен и поканен за сключване на договор.  

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. 

2. Документи, които избраният изпълнител представя при сключване на договора 

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

представи: 

а) необходимите документи за доказване липсата на основания за отстраняване, съгласно 

изискванията на чл. 58, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗОП;  

б) оригинал или заверено копие на пълномощно, ако договорът ще се подписва от 

упълномощено лице. 

в) гаранция за изпълнение на договора: 

 На основания чл.111 , ал.5 от ЗОП участникът представя гаранция за изпълнение  в 

процедурата, в една от следните форми - парична сума, банкова гаранция или застраховка, 

която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Участникът, 

определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение. 

1. При избор на гаранция под формата на парична сума, то тя следва да се внесе по банков 

път в лева, по сметка на  ЦПЗ – Благоевград ЕООД : 

Банка: „Общинска банка“ АД 

IBAN №  BG 27 SOMB 91301013959301 



BIC: SOMBBGSF  

2. При представяне на банкова гаранция за изпълнение на договора, тя трябва да бъде 

неотменяема и безусловна, издадена от банка в полза на възложителя – ЦСМП – Благоевград  и 

открита със срок на валидност не по-малко от 30 дни след срока на самия договор. Гаранцията 

за изпълнение се представя при подписване на договора. 

      Гаранцията за изпълнение е в размер 1 (едно) на сто от стойността на договора без 

ДДС. 

3. Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на 

изпълнителя е със срок на валидност  не по – малко от 30 дни след срока на самия договор. 

Възложителят следва да бъде посочен като трето лице, ползващо  тази застраховка. 

Застраховката следва да покрива отговорността на изпълнителя и не може да бъде използвана за 

обезпечение на отговорността на изпълнителя по друг договор. Застраховката се представя  при 

сключване  договор за изпълнение след проведена обществена поръчка и е неразделна част от 

него. 

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. 

6. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се 

уреждат в договора за обществена поръчка.  

Документите по т. а) се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива. 

2.2.  Когато обстоятелствата в документите по т. 2.1,  а) са достъпни чрез публичен безплатен 

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

Възложителя по служебен път, Възложителят няма право да ги изисква. 

Информация, необходима за осигуряване на добросъвестно и прозрачно обработване на 

лични данни и осигуряване на достъп до лични данни. 

С настоящото, на основание чл.13 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на 

Съвета от 27 април 2016 година отиосио защитата иа физическите лица във връзка с 

обработването иа лични даини и отиосио свободното движение на даини и за отмяна на 

Директива 95/46/ЕО (Общ регламент отиосио защитата иа данните), уведомяваме всички 

физически лица - представители на потенциални участници, подизпълнители, трети лица, чиито 

капацитет ще бъде използван от участниците, физически лица, посочени като персонал, 

подизпълнители и/или трети лица; лица на трудови или граждански правоотношения или др. 

физически лица, чиито лични данни ще бъдат посочени в офертите на участниците в 

настоящата процедура и ще бъдат обект на оценка от страна на назначената от Възложителя 

Комисия за разглеждане и оценка на офертите, относно следните обстоятелства: 

1.1. ЦПЗ - Благоевград е администратор на лични данни по смисъла на чл.4, т.7 от Общия 

регламент относно защитата на данните (ОРЗД). Администраторът е представляван от 

Възложителя по настоящата поръчка. Координатите за връзка с администратора са съобразно 

посочените в Обявлението и Решението за откриване на настоящата процедура. 

1.2. Целите на обработването - разглеждане и оценка на подадените от участниците в 

настоящата процедура оферти, избор на Изпълнител на обществената поръчка и сключване на 

договор за възлагане. 



1.3. Правно основание за обработването - чл.6, пар.1, б.“в“ от ОРЗД. Обработването е 

необходимо за спазването на законовите задължения относно начин и ред за провеждане на 

процедури за възлагане на обществени поръчки, спазване принципите за прозрачност и 

равнопоставеност между участниците, спазване изискванията на установените в националното 

и европейско законодателство образци на документи за деклариране и доказване на основания 

за отстраняване и критерии за подбор, в т.ч. ЕЕДОП и документите за доказване, изрично 

посочени в ЗОП, спазване на изискванията относно сключването на договори за възлагане на 

обществени поръчки, както и изискванията за публичност, свързани с публикуване на 

информация за участниците в поръчката, както и информация относно избрания Изпълнител, 

наедно с всички части на неговата оферта, както и сключения договор за възлагане на 

обществената поръчка и документите, свързани с отчетността по договора. 

1.2. Получатели на личните данни, които администраторът обработва, са публични органи 

и/или юридически/физически лица, които по силата иа законови или договорни задължения, 

имат право и/или са задължени да обработват личните данни в контекста иа обществената 

поръчка. 

1.3. Срокът, за който ще се съхраняват личните данни: 5 години от датата на приключване иа 

изпълнението иа договора за обществена поръчка или от датата иа прекратяване иа 

процедурата. 

1.4. Субектите на данни нмат право да изискват от администратора достъп до коригиране 

или изтриване иа лични данни или ограничаване на обработването иа лични даиии, свързани с 

тях, право да възразят срещу обработването, както и право на преносимост иа данните. 

1.5. Право на жалба до надзорен орган: На основание чл.77, пар.1 от ОРЗД без да се засягат, 

които и да било други административни или съдебни средства за правна защита, всеки субект 

иа дании има право да подаде жалба до надзорния орган, в държавата- члеика иа обичайното 

местопребиваване, място на работа или място на предполагаемото нарушение, ако субектът иа 

дании счита, че обработването на лични дании, отнасящи се до него, нарушава разпоредбите на 

ОРЗД. 

За Република България надзорен орган е: 

Комисията за защита на личните данни; 

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” Ns 2; 

Център за информация и контакти - тел. 02/91-53-518 ‘ 

Електронна поща; kzid@cpdp.bg 

Интернет страница: www.cpdp.bg 

 1.8.Предаването на ИЗРИЧНО посочените от Възложителя в настоящата документация 

лични данни на отделните физически лица, субекти на данни е задължително, с оглед 

спазването на законовите изисквания, свързани е провеждане на процедури за възлагане на 

обществени поръчки, избор на Изпълнител и сключване на договори за обществени поръчки. 

Липсата на изрично посочените в настоящата документация лични данни и/или 

неотстраняването на подобни липси, в случай на изрично указване от страна на Комисията за 

оценка и разглеждане на офертите, ще доведе до неразглеждане на офертата на съответния 

участник и отстраняването му от по-нататъшно участие в процедурата. 

 1.9.Администраторът не възнамерява да предаде личните данни на трета държава или 

международна организация. 



 1.10. Администраторът не използва механизъм за автоматизирано вземане на решения, 

вкл. Профилиране. 

ОБРАЗЦИ: 

- Опис на представените документи; 

 - Оферта за изпълнение – образец № 1 

 - Декларация по чл.192, ал.3 ЗОП – образец № 2 

 - Техническо предложение – образец № 3 

 - Предлагани ценови параметри – образец № 4 

 - Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари 

(ЗМИП) – образец № 5 

 - Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество – образец № 6 

 - 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 – образец № 7 

 - Декларация по чл.102, ал.1 от ЗОП за конфиденциална информация – образец №8 

 - Декларация по чл.101, ал.11 от ЗОП за липса на свързаност с друг участник във 

възлагането – образец 9 

 - Декларация за спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална 

цена труда и условията на труд – образец № 10 

 - Декларация за ангажираност на трети лица – образец № 11 

 - Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП – образец № 12 

 - Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – образец № 13 

 - Декларация за съгласие за обработване на лични данни по ЗЗЛД – образец № 14 

 -Проект на  Договор – образец № 15 

   

 

 

 


