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ОБЩИ УСЛОВИЯ 

Откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Осигуряване на 

комуникационна свързаност (IP VPN) за нуждите на Агенция по вписванията” се 

открива на основание чл. 20, ал. 1, т. 1, б. „б“, във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 1 от Закона за 

обществените поръчки (ЗОП). 

От датата на публикуване на обявлението в Официален вестник на Европейския съюз  

Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп до настоящата 

документация за участие на адрес: 

 „Профил на купувача“  http://www.registryagency.bg/bg/profil-na-kupuvacha/protseduri/  

Всички правоотношения между Възложителя и заинтересованите лица, свързани с 

организирането и провеждането на процедурата се регламентират от Закона за обществените 

поръчки (ЗОП), Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) и 

настоящата документация.  

 

I. ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

Възложител на настоящата поръчка е изпълнителният директор на Агенция по вписванията.  

Адрес на възложителя: 

гр.София 1111, кв. “Гео Милев”, ул. „Елисавета Багряна“ № 20 

Телефон: 02/ 94 86 181 

Факс: 02/ 94 86 194 

Интернет адрес: http://www.registryagency.bg/bg/  

Електронна поща: office@registryagency.bg 

II. ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА И ПРАВНО ОСНОВАНИЕ 

Обект на настоящата обществена поръчка е услуга, по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП. 

Поръчката се възлага чрез открита процедура по реда на чл. 18, ал. 1, т. 1, вр. чл. 20, ал. 1, т. 

1б. „б“ от ЗОП. 

III. ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА.  

Предметът на настоящата обществена поръчка е „Осигуряване на комуникационна 

свързаност (IP VPN) за нуждите на Агенция по вписванията” 

Предметът включва предоставяне на комуникационна услуга чрез пренос на данни от 

различен характер и предназначение, между географски отдалечени точки (офисни 

помещения на Възложителя), намиращи се в едно или различни населени места на 

територията на Република България, обособени в частна мрежа, използваща протоколите за 

пренос на данни.  

 

Необходимост от възлагане: Комуникационната услуга ще гарантира на АВ нужното 

качество и работоспособност на мрежата, конфиденциалност на трафика и интегрирано 

съвместно пренасяне на трафик от различен характер. 

Цел на обществената поръчка: 

http://www.registryagency.bg/bg/profil-na-kupuvacha/protseduri/
http://www.registryagency.bg/bg/
mailto:office@registryagency.bg
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Обезпечаване на нормалната работа на всички електронни регистри, поддържани от 

Агенция по вписванията. 

Обем на поръчката: Осигуряване на наземна свързаност между 159 точки, посочени 

в техническите спецификации.  

 

IV. МЯСТО И СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

Срок на изпълнение:  

Договорът се сключва за срок от 24 (двадесет и четири) месеца или до изчерпване на 

стойността му. 

 

Място на изпълнение: 

България, в 113 града, съгласно техническите спецификации. 

V. ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА  

Максималната прогнозна стойност на поръчката е до 759 360 (седемстотин петдесет 

и девет хиляди триста и шестдесет лева ) без ДДС. 

Прогнозната стойност на поръчката е и прогнозна стойност на договора. 

Опции: стойността на поръчката включва опция при възникнала необходимост за 

откриване на нови точки и преместване на точка в рамките на населеното място. Стойността 

на опцията е до 50 000 лв. без ДДС. 

Прогнозно количество на опциите:  

- За откриване на нови точки: до 5 в рамките на 24 месеца; 

- За преместване на точка: до 10 в рамките на 24 месеца. 

VI. КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:  „оптимално съотношение качество/цена“ по чл. 70, 

ал. 2, т. 3 
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ИЗИСКВАНИЯ 

І. Условия за участие 

В процедурата може да участва лице, което отговаря на условието на чл. 10, ал. 1 от 

Закона за обществените поръчки.  

На основание 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), на дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и на контролираните от тях 

лица се забранява пряко и/или косвено участие в процедура по обществени поръчки по ЗОП 

и нормативните актове по прилагането му, независимо от характера и стойността на 

обществената поръчка, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което 

участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим. Забраната 

не важи по отношение на лица, за които може да се приложи някое от изключенията по чл. 4 

от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС. 

За участник не трябва да е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1 ЗОП или 

основанията по чл. 55, ал. 1, т. 1, 3 и 4 от ЗОП. 

 

ІІ.а. Критерии за подбор 

Годност за упражняване на професионална дейност: 

От участниците се изисква: 

1. Участниците следва да притежават разрешение за предоставяне на услугите от 

обхвата на поръчката или са уведомили съгласно Закона за електронните съобщения (ЗЕС)  

КРС в Република България или съгласно законодателството на държавата, в която са 

регистрирани.* 

Икономически и финансови изисквания  

Минимални изисквания: 

Не се поставят изисквания към икономическото и финансово състояние на 

участниците. 

Доказателства за финансовото и икономическо състояние по чл. 62 от ЗОП: 

Не се представят доказателства. 

Технически и професионални способности 

От участниците се изисква следното минимално ниво: 

1. Участникът трябва да е сертифициран по стандарта за качество EN ISO 9001 или 

еквивалентен, с обхват, кореспондиращ с предмета на настоящата поръчка: пренос на данни.* 

2. Участникът да има въведена система за информационна сигурност по стандарт 

EN ISO 27001 или еквивалент, валиден към датата на подаване на офертите.* 

3. Участникът да е изпълнил услуги през последните три години от датата на 

подаване на офертата с предмет, сходен с предмета и обема на настоящата обществена 

поръчка. 

Под сходен предмет следва да се разбира дейности в областта на осигуряване на 

комуникационна свързаност (IP/VPN). Под сходен обем да се разбира услуга за обмен на 
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данни, като услугата/дейността да е с приблизително същите параметри като срок и 

количество като поръчката. 

* При участие на обединение, което не е юридическо лице, съответствието с 

критериите за подбор се доказва кумулативно за обединението като цяло, а проверката за 

разрешение/уведомление по ЗЕС до КРС и за съответствие на ISO сертификата или 

еквивалент - съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на 

дейностите, предвидено в договора за създаване на обединение. 

 

ІІ.б. Документи за доказване: 

Документи за доказване на годността за упражняване на професионална дейност: 

Участникът декларира обстоятелството в част ІV, раздел „А“ „Годност“, т. 2 на 

ЕЕДОП. В случаите на чл. 67, ал. 5 и/или ал. 6 от ЗОП изискването се доказва с 

Удостоверение/разрешение или индивидуална лицензия за осъществяване на 

далекосъобщения на територията на цялата страна чрез далекосъобщителна мрежа, или с 

документ съгласно законодателството на държавата, в която е регистриран. Документът се 

представя копие, заверено от участника. 

Документи за доказване на техническите и професионалните способности 

1. По т. IІа 1. и 2.: Участникът декларира обстоятелството в част ІV, раздел „Г“ 

„Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“ от 

ЕЕДОП. В случаите на чл. 67, ал. 5 и/или ал. 6 от ЗОП изискването се доказва с документ, 

удостоверяващ: 

- въведена система за управление на качеството EN ISO 9001:20ХХ, или еквивалентен, 

съответстващ на предмета на поръчката, или други доказателства за еквивалентни мерки за 

осигуряване на качеството с обхват предмета на поръчката. Документът се представя в 

копие, заверено от участника.  

- въведена система за управление на качеството EN ISO 27001:20ХХ или еквивалентен 

за информационна сигурност, или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване 

на качеството. Документът се представя в копие, заверено от участника. 

Възложителят ще приеме еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени 

в други държави членки. Възложителят ще приеме и други доказателства за еквивалентни 

мерки за осигуряване на качеството. 

 

2. По т. IІа3.: Участникът декларира съответствието с критерия за подбор  в част 

ІV, раздел „В“ „Технически и професионални способности“ от Единния европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) В случаите на чл. 67, ал. 5 и/или ал. 6 от ЗОП 

изискването се доказва със Списък с дейности, идентични или сходни с предмета на 

поръчката, изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата за подаване на 

офертата. В списъка се посочват се стойностите, датите и получателите. Към списъка се 

прилагат доказателства за извършената услуга като: референция, удостоверение, 

доказателства за заплащане на услугата, приемателен протокол, посочване на публичен 

регистър и други. 
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Възложителят може по всяко време да изиска от участниците представяне на 

документите, чрез които се доказва посочената в ЕЕДОП информация, съгласно чл.64, ал. 1 

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

Участникът, определен за изпълнител, представя преди сключване на договора 

актуални документи, чрез които се доказва съответствието му с поставените от възложителя 

критерии за технически и професионални способности, съгласно чл. 67, ал. 6 във вр. чл. 64, 

ал. 1, т. 2, 6 и 10 от ЗОП. 

Използване на капацитета на трети лица: 

1) Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от 

правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с техническите 

способности и професионалната компетентност, икономическото и финансовото състояние. 

2) По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност, участниците 

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

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

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

3) 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. 

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

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

отстраняване от процедурата. 

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

отговаря на някое от условията по т. 4) 

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

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

спазване на условията по т. 2) – 4). 

Подизпълнители 

1) Участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще 

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

доказателство за поетите от подизпълнителите задължения. 

2) Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно 

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

отстраняване от процедурата. 

3) Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на условията по т. 

2). 

4) Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде 

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

възнаграждение за тази част на подизпълнителя. 

5) Разплащанията по 4) се осъществяват въз основа на искане, отправено от 

подизпълнителя до възложителя чрез изпълнителя, който е длъжен да го предостави на 

възложителя в 15-дневен срок от получаването му. 

6) Към искането по т. 5) изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали 
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оспорва плащанията или част от тях като недължими. 

7) Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за 

изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя.  

8) След сключване на договора и най-късно преди започване на изпълнението му, 

изпълнителят уведомява възложителя за името, данните за контакт и представителите на 

подизпълнителите, посочени в офертата. Изпълнителят уведомява възложителя за всякакви 

промени в предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката.  

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

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

изпълнени едновременно следните условия: 1. за новия подизпълнител не са налице 

основанията за отстраняване в процедурата; 2. новият подизпълнител отговаря на 

критериите за подбор, на които е отговарял предишният подизпълнител, включително по 

отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно 

изпълнените до момента дейности.  

10) При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на възложителя 

всички документи, които доказват изпълнението на условията по т. 9) заедно с договора за 

подизпълнение или на допълнителното споразумение в тридневен срок от тяхното 

сключване. 

Документ по чл. 65, ал. 3 от ЗОП, според който третите лица са поели задължение 

спрямо изпълнителя да разполага с техния ресурс,се представя при изискване по реда на чл. 

67, ал. 5 и/или ал. 6 от ЗОП. 

При използване на капацитета на трети лица и при използване на подизпълнител/и се 

прилага чл. 67, ал. 2 от ЗОП 

Обединение:  

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 сертификат или друго условие, 

необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или 

административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение 

на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединение. 

Възложителят не поставя каквито и да е изисквания относно правната форма под 

която Обединението ще участва в процедурата за възлагане на поръчката. 

Когато Участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно 

юридическо лице, се представя учредителният акт, споразумение и/или друг приложим 

документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и 

следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка: 

 правата и задълженията на участниците в обединението; 

 дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението 

Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, следва да бъде 

определен и посочен партньор/партньори, който/които да представлява/представляват 

обединението за целите на настоящата обществена поръчка. Членовете (партньорите) в 

обединението трябва да уговарят солидарна отговорност, когато такава не е предвидена 

съгласно приложимото законодателство. 

В случай че обединението е регистрирано по БУЛСТАТ, преди датата на подаване на 

офертата за настоящата обществена поръчка се посочва БУЛСТАТ и/или друга 
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идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която 

участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при 

провеждането на процедурата. В случай, че не е регистрирано при възлагане изпълнението на 

дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка, Изпълнителят следва да извърши 

данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ, или еквивалентна съгласно 

законодателството на държавата, в която обединението е установено, след уведомяването му 

за извършеното класиране и преди подписване на Договора за възлагане на настоящата 

обществена поръчка. 

 След подаването на офертата не се допускат промени в състава при участници-

обединения, които не са юридически лица. 

 

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

офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. В процедура за 

възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва 

само в едно обединение. 

.  
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”:УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ОБРАЗЦИ 

 

Указания за представяне на офертата: Офертата се представя лично или чрез 

пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, 

посочен в обявлението. Спазването на срока за представяне на оферта е отговорност на 

участника. Документите се представят в непрозрачна запечатана опаковка, върху която е 

посочено: наименованието на участника (участниците в обединението, когато е приложимо) 

и ЕИК, адрес за кореспонденция, по възможност факс и електронен адрес; наименованието 

на поръчката.  

 

До АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯ 

гр.София 1111,  

кв. “Гео Милев”, ул. „Елисавета Багряна“ № 20 

 

Оферта участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез открита 

процедура с предмет: „Осигуряване на комуникационна свързаност (IP VPN) за нуждите на 

Агенция по вписванията” 
 

Име на участника, адрес и лице за кореспонденция, телефон, факс и/или e-mail. 

  

Място и срок за подаване на оферти:  

Желаещите да участват в процедурата за възлагане на обществената поръчка подават 

от участника или упълномощено лице лично или чрез пощенска/куриерска услуга 

препоръчано с обратна разписка офертите в деловодството на Агенцията по вписванията, 

гр.София 1111, кв. “Гео Милев”, ул. „Елисавета Багряна“ № 20, всеки работен ден от 

09.00 часа до 17.00 часа преди крайната дата и час, указани в Обявлението за процедурата 

и/или съгласно решението за промяна по чл. 100 от ЗОП (ако има такова). 

Опаковката съдържа опис на документите. Когато участник подава оферта за повече от 

една обособена позиция, в опаковката за всяка от позициите се представят поотделно 

комплектовани документи „Техническо предложение“ и отделни непрозрачни пликове с 

надпис "Предлагани ценови параметри", с посочване на позицията, за която се отнасят. 

В офертата следва да бъдат представени попълнени съгласно настоящите указания 

следните образци:  

1. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в 

съответствие с изискванията на закона и условията на Възложителя, а когато е приложимо – 

и ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, и за всяко 

трето лице, с което доказва критериите за подбор и за всеки подизпълнител – по  Образец № 

1; ЕЕДОП следва да е предоставен на електронен носител във формат, който не 

позволява промяната на данните в него, електронно подписан от 

представляващия/щите по закон. 

Указания за попълване: . 

1. При подаване на оферта участниците декларират липсата на основанията за 

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

предоставя съответната информация, изисквана от възложителя, и се посочват националните 

бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, 

file:///C:\Users\detelin.aleksandrov\Documents\RA\Cisco\OP%20RA%20Kiro\???????%20?????_O_1.doc
file:///C:\Users\detelin.aleksandrov\Documents\RA\Cisco\OP%20RA%20Kiro\???????%20?????_O_1.doc
file:///C:\Users\detelin.aleksandrov\Documents\RA\Cisco\OP%20RA%20Kiro\???????%20?????_O_1.doc
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които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни 

да предоставят информация. 

2. Участниците декларират липсата на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, контролираните с тях лица и техните действителни 

собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС) в част ІІІ, б. Г. на ЕЕДОП. 

В случай, че участникът е юридическо лице, тази част се попълва задължително от 

всички лица, посочени в чл.54, ал.2 от ЗОП.  

"Контрол" по смисъла на § 1в от допълнителните разпоредби на Търговския закон е 

налице, когато едно физическо или юридическо лице (контролиращ):  

1. притежава повече от половината от гласовете в общото събрание на друго 

юридическо лице, или 

2. има право да определя повече от половината от членовете на управителния или 

надзорния орган на друго юридическо лице и същевременно е акционер или съдружник в 

това юридическо лице, или 

3. има право да упражнява решаващо влияние върху друго юридическо лице по силата 

на сключен с него договор или по силата на неговия дружествен договор или устав, или  

4. е акционер или съдружник в друго юридическо лице и по силата на договор с други 

акционери или съдружници контролира самостоятелно повече от половината от гласовете в 

общото събрание на това юридическо лице. 

Контрол по смисъла на ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС е налице и когато дружества, 

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, участват пряко или косвено в 

управлението или капитала на друго лице или лица и между тях се уговарят условия, 

различни от обичайните. 

 Забраната по Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните с тях лица и 

техните действителни собственици не се прилага, когато по Търговския регистър, по 

партидата на дружествата, съобразно чл. 6 от същия закон са вписани едно или повече от 

изброените по-долу обстоятелства, посочени в чл. 4 от Закона за икономическите и 

финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 

данъчен режим, контролираните с тях лица и техните действителни собственици: 

 -  акциите на дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, 

регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, се търгуват на регулиран 

пазар в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по 

Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на пазар, включен в 

списъка по Кодекса за социално осигуряване, Закона за публичното предлагане на ценни 

книжа или Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други 

предприятия за колективно инвестиране, и действителните собственици – физически лица, са 

обявени по реда на съответния специален закон; 

 -  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; 

 - дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част 

от икономическа група, чието дружество майка или дъщерно дружество е българско местно 

лице и неговите действителни собственици – физически лица, са известни или се търгува на 
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регулиран пазар в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по 

Споразумението за Европейското икономическо пространство; 

- 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. 

3. Участниците декларират съответствието си с поставените от Възложителя критерии 

за подбор чрез попълване на раздел IV, б. А, В и Г от ЕЕДОП- Образец № 1 от 

документацията за обществената поръчка. 

4. 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 в електронен формат, който съдържа информацията 

по т. 1. Участникът посочва това обстоятелство съответно: за трети лица - в част ІІ, б. В от 

ЕЕДОП, за подизпълнители – в част ІV б.В от ЕЕДОП. 

Третите лица трябва да отговарят на критериите за подбор съобразно ресурса, които 

ще предоставят и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.   

Подизпълнителите следва 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.  

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. 

6.1. Участникът декларира липсата на основания по чл. 54, ал. 1 (за задължително 

отстраняване) за т. 1-6 - чрез деклариране в част ІІІ, б. А и Б от ЕЕДОП, за чл. 54, ал. 1, т. 7 - 

част ІІІ б. В от ЕЕДОП. 

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

основанията по чл. 55, ал. 1, т. 1, 3 и 4 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 

ЕЕДОП, част ІІІ б. В. 

Забележка: Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да 

представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, 

посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на 

процедурата. 

Участник (икономически оператор), който участва самостоятелно в обществената 

поръчка и не използва капацитета на трети лица, за да изпълни критериите за подбор, 

попълва и представя един ЕЕДОП. В случай на различие в декларираните обстоятелства, 

свързани с личното състояние или при необходимост от защита на личните данни, се 

попълва отделен ЕЕДОП за всяко или за някое от лицата по чл. 40, ал. 1 от ППЗОП. В 

случаите, когато се подава повече от един ЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с 

критериите за подбор, се съдържат само в ЕЕДОП, подписан от лице, което може 

самостоятелно да представлява участника (икономическия оператор).  

 За участник – обединение, което не е юридическо лице, и е създаден преди влизане в 

сила на ЗИД на Закона за регистър БУЛСТАТ (ДВ, бр. 8 от 2016 г., в сила от 01.05.2016 г.), 

се представя копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на 

обединението, правата и задълженията на участниците; разпределението на 

отговорността между членовете на обединението; дейностите, които ще изпълнява всеки 

член на обединението. 
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2. Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗМИП – Образец №2; 

 

3. Техническо предложение  

Указания за попълване: Образецът се попълва съобразно изискванията на Техническите 

спецификации за изпълнение на обществената поръчка по Образец № 3. 

Техническото предложение на участниците е част от офертата и следва да съдържа: 

1. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният 

представител на участника (ако е приложимо); 

2. Предложение за изпълнение по всички елементи на техническите спецификации и 

друга информация по преценка на участника. 

3. Друга информация съгласно изискванията на Техническите спецификации.  

4. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор. 

5. Декларация за срока на валидност на офертата; 

6. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на 

труд. 

 

4. Ценово предложение  

Указания за попълване: Образецът се попълва по Образец № 4. Поставя се в отделен 

запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.  

1. Ценовото предложение е част от офертата и следва да съдържа цена за изпълнение на 

поръчката (с и без ДДС).  

2. Предложената цена не може да надхвърля максималната прогнозна стойност на поръчката. 

 

 

 

Съгласувал общите условия и изискванията:  

Кирил Симеонов, директор в дирекция „ИОТ“ 

 

 

 

 

Съгласувал:  

 

Николай Генсузов, и. д. главен секретар и директор на дирекция „ПОЧРД“ 

 

Изготвил: Антония Георгиева, гл. юрисконсулт „ПОД“ 
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