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УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРА ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
Раздел I.
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
1. Възложител на поръчката:
Възложител на настоящата обществена поръчка е Директорът на Институт по океанология – БАН, гр. Варна,
представляван от д-р Виолин Стoянов Райков „Екология на морската фауна“, секция „Морска биология и
екология“ при ИО-БАН, Варна, който на основание чл. 7, ал. 1 от ЗОП е определен да организира и възлага
обществените поръчки във връзка с изпълнение на дейности по Проектно предложение № BG14MFOP0013.003-0001, „Събиране, управление и използване на данни за целите на научния анализ и изпълнението на
Общата политика в областта на рибарството за периода 2017-2019 г.“, финансирано от Програмата за морско
дело и рибарство, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство,
Договор № 162 от 28.05.2018г. между Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури /ИАРА/ със
седалище и адрес на управление в гр. Бургас и Институт по океанология – БАН, Варна, по силата на заповед
№ 105/18.06.2018г.. на директора на ИО – БАН, Варна - Публичен възложител на основание чл. 5, ал. 2, т. 9
ЗОП.
2. Наименование на обществената поръчка: „Наем на плавателен съд (кораб за
научноизследователски цели) за провеждане на пелагично трално изследване и оценка на запасите на
пелагични видове риби пред българския бряг на Черно море за нуждите на ИО-БАН, гр. Варна“
3. Обект на настоящата обществена поръчка:
”Предоставяне на услуга“ по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП.
4. Вид на процедурата:
Публично състезание по чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП.
5. Правно основание за откриване на процедурата:
чл. 3, ал. 1, т. 3, чл. 5, ал. 2, т. 9, чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП, чл. 18, ал. 1, т. 12 във вр. ал. 2, чл.178 от ЗОП.
Раздел II.
ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
Чл.1. Кратко описание на предмета на обществената поръчка: Предмет на публичното състезание е избор на
изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Наем на плавателен съд (кораб за научноизслезователски
цели) за провеждане на пелагично трално изследване и оценка на запасите на пелагични видове риби
пред българския бряг на Черно море за нуждите на ИО-БАН, гр. Варна “.
Чл.2. (1) При изпълнение на поръчката следва да се извърши: предоставяне под наем на плавателен съд
(кораб за научноизследователски цели) с подходящо оборудване (пелагичен трал с размер на окото на
мрежата на торбата 6мм, апаратура за риборазузнаване, хардуер и софтуер за запис на данните от
хидроакустичното устройство и др.) и квалифициран екипаж за провеждане на пелагично трално изследване
и оценка на запасите на пелагични видове риби пред българския бряг на Черно море за 2018 и 2019 година,
при целеви видове на изследването цаца, хамсия, сафрид, барбун, черноморска акула, меджид и други
съпътстващи видове риба за нуждите на ИО-БАН, гр. Варна. Техническите параметри на плавателното
средство са подробно описани в Приложение № 1 – Техническа спецификация и са съобразени с конкретните
морски условия и изискванията към кораба и оборудването за извършване на специфични
научноизследователски дейности.
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(2) Ориентировъчно количество и обем: Плавателният съд (кораб за научноизследователски цели) ще
бъде използван за провеждане на научни изследвания, включващи пробонабиране на ихтиофауна и
зоопланктон във вътрешните морски води, териториалното море и прилежащата зона на Република България
в рамките на четири изследвания - едно през пролетно-летния сезон на 2018 г. и едно през есенно-зимния
сезон на 2018 г., едно през пролетно-летния сезон на 2019 г. и едно през есенно-зимния сезон на 2019 г. на
базата на пелагични трални снимки (всяка от които се провежда в рамките на максимум 36 тралирания).
Посоченото разпределение е ориентировъчно, същото ще бъде определено и съгласувано между страните
след подписване на договора за изпълнение на база срока на договора и може да бъде променяно в процеса
на изпълнение, съобразно необходимостта и метеорологичните условия. Корабът следва да бъде на
разположение 24 часа, като работният ден е с продължителност от 8 ч., в светлата част на денонощието
Възложителят си запазва правото да използва кораба и в извънредни ситуации (извън уточнения график).
Чл.3. (1) Прогнозна стойност на настоящата обществена поръчка е в размер до 174 000 /сто седемдесет и
четири хиляди/лева без ДДС или 208 800 /двеста и осем хиляди и осемстотин/ лв. с ДДС
(2) Финансирането за изпълнение на поръчката ще се осъществява по Проектно предложение №
BG14MFOP001-3.003-0001, „Събиране, управление и използване на данни за целите на научния анализ и
изпълнението на Общата политика в областта на рибарството за периода 2017-2019 г.“, финансирано от
Програмата за морско дело и рибарство, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за
морско дело и рибарство, Договор № 162 от 28.05.2018г. между Изпълнителна агенция по рибарство и
аквакултури /ИАРА/ със седалище и адрес на управление в гр. Бургас и Институт по океанология – БАН,
Варна.
Чл.4. Място на изпълнение на поръчката: на територията и вътрешните морски води, териториалното
море и прилежащата зона на РБългария.
Чл.5. Срокът на договора е до 31.12.2019 г.
Чл.6. Начин на възлагане, отчитане/приемане и заплащане:
(1) Начин на възлагането: конкретното разпределение на дните за ползване /график/ ще бъде определено и
съгласувано между страните след подписване на договора за изпълнение на база срока на договора и може да
бъде променяно в процеса на изпълнение, съобразно необходимостта и метерологичните условия. До 10 дни
след сключване на договора възложителят изготвя и съгласува с изпълнителя план-график за ползване на
плавателния съд. При промяна в разпределението или в случай на необходимост Възложителят да използва
кораба и в извънредни ситуации (извън уточнения график), то това ще става след предварително писмено
уведомяване на Изпълнителя. Срокът за уведомяването ще се определи на база предложението на избрания
изпълнител, но не може да бъде по-кратък от 4 дни и не по-дълъг от 8 дни.
(2) Отчитането/приемането на дейностите, предмет на поръчката става въз основа на: Приемопредавателни протоколи за ползваните реално дни и окончателен приемо-предавателен протокол.
(3) Начин на плащане:
- Възложителят заплаща по банков път авансово 30% от стойността на договора, платими до 10 работни дни
след подписване на договора и представяне на фактура за авансовото плащане.
- След изчерпване на авансовото плащане, плащанията се осъществяват до пето число за предходен месец
след представена фактура и съответните Приемо-предавателни протоколи.
- В случай че представената фактура бъде върната на Изпълнителя за корекции, плащанията се извършват в
срок до 10 работни дни от датата на нова изрядна фактура.
- всяко плащане ще извършва в лева (BGN) с ДДС по банковата сметка на изпълнителя, след издадена от
Изпълнителя и одобрена от Възложителя фактура.
(3) Начин на формиране на цената:
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- цената се формира на база броят дни, в които възложителят е ползвал кораба, описани в приемопредавателни протоколи и единичната цена на ден на изпълнителя. Тази цена не подлежи на изменение, освен
в случаите на намаление в полза на Възложителя.
- В случаите, когато Възложителят е ползвал наетия плавателен съд по-малко от осем часа, стойността за
отработения ден се преизчислява на база ставка, като същата се определя от оферираната от изпълнителя
наемна цена на ден разделена на осем.
- За времето, през което плавателния съд не е бил използван от Възложителя, той не дължи на Изпълнителя
наемна цена.
Чл.7. Контролът за надлежно изпълнение на поръчката ще се осъществява от доц. д-р Димитър Димитров
– ИО – БАН, Варна.
Раздел III.
ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ
И ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Чл. 8. (1) Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп до документацията за
участие на интернет страницата на ИО – БАН, Варна – www.io-bas.bg, рубрика „Профил на купувача“,
Обществени поръчки, открити през 2018 г., и на посочената в решението и обявлението връзка www.iobas.bg/porachki_2018/OP_01_2018.html към самостоятелния раздел в Профила на купувача.
(2) Всички решения по чл.179 от ЗОП, както и променената документация, съобщения, включително
отговори по поискани от лицата разяснения, ще бъдат публикувани в Профила на купувача на посочения в
ал.1 интернет адрес.
(3) За всяко заседание на Комисията по настоящата обществена поръчка, за което ЗОП позволява да
присъстват лицата по чл.54, ал.2 от ППЗОП, последните ще могат да получат информация в Профила на
купувача на посочения в ал.1 интернет адрес.
(4) В изпълнение на чл. 57, ал. 3 от ППЗОП датата, часът и мястото за отваряне на Ценовите предложения ще
бъдат обявени в Профила на купувача на посочените в ал.1 интернет адреси, не по-късно от два работни дни
преди датата на отваряне на Ценовите оферти.
Чл.9. Всяка оферта задължително съдържа:
- Документи свързани с участието в процедурата (представят се в отделна папка)
- Техническо предложение (представя се в отделна папка)
Техническо предложение се представя и на електронен носител, във формат *.doc. В случаи на
несъответствия между магнитен и хартиен носител, ще се приема това на хартиения носител.
- Ценово предложение – поставено в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови
параметри“.
Чл.10. Документите по чл.9 се поставят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се отбелязва:
1. наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо;
2. адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс, електронен адрес и адрес на уеб-страница;
3. предмета на обществената поръчка: „Наем на плавателен съд (кораб за научноизследователски цели)
за провеждане на пелагично трално изследване и оценка на запасите на пелагични видове риби пред
българския бряг на Черно море за нуждите на ИО-БАН, гр. Варна“.
Чл.11. (1) Всеки участник в процедурата има право да представи само един комплект офертни документи.
(2) Внасянето на комплекта офертни документи се извършва в деловодството на ИО БАН – гр. Варна, на
адрес: гр. Варна, кв. Аспарухово, ул. Първи май № 40.
(3) Крайният срок за внасяне на офертните документи е съгласно обявлението за обществена поръчка.
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*Забележка: Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на оферти пред
деловодството на ИО БАН - Варна, все още има чакащи лица, те се включват в списък, който се подписва
от представител на възложителя и от присъстващите лица.
Офертите на лицата от списъка се завеждат в регистъра. Няма да се приемат оферти от лица, които
не са включени в списъка.
(4) Първото заседание на комисията за провеждане на публичното състезание, оповестено с обявлението за
обществена поръчка, ще се проведе в семинарната зала в сградата на ИО БАН – гр. Варна, на адрес: гр.
Варна, кв. Аспарухово, ул. Първи май № 40. На публичните заседания на Комисията могат да присъстват
управителя на фирмата участник или упълномощено от него лице, представило пълномощно. Могат да
присъстват и представители на средствата за масово осведомяване. Представителите на горепосочените
лица, желаещи да присъстват при отварянето на предложенията, е необходимо да представят следните
документи: • За участници в процедурата – представляващ/и участника представят документ за самоличност
• За упълномощените представители на участниците - документ за самоличност и пълномощно • За
представителите на средствата за масова информация - служебна карта или друг документ, удостоверяващ
служебното положение, по силата на което лицето има право на присъствие.
(5) На основание чл.51, ал.1, т.2 от ППЗОП, срокът за приключване на работата на Комисията, определен от
Възложителя, е до 3 месеца от датата на първото заседание на Комисията.
(6) Сроковете за провеждане на процедурата са определени на основание чл.178, ал. 3 от ЗОП.
МОТИВИ: Необходимостта от наемане на плавателен съд /кораб за научноизследователски цели/ възникна
за ИО – БАН, Варна със сключването на договор Договор № 162 от 28.05.2018г. с Изпълнителна агенция по
рибарство и аквакултури /ИАРА/ със седалище и адрес на управление в гр. Бургас. Предметът на договора е
изпълнение на дейности по Проектно предложение № BG14MFOP001-3.003-0001, „Събиране, управление и
използване на данни за целите на научния анализ и изпълнението на Общата политика в областта на
рибарството за периода 2017-2019 г.“, финансирано от Програмата за морско дело и рибарство,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство, първият етап от
които следва да се извърши през пролетно-летния сезон на 2018 г. Поради невъзможността на ИО БАН –
Варна да предвиди дали и кога ще бъде сключен договорът, то не бе възможно да се предприемат
възлагателни действия на по-ранен етап. Прилагането на сроковете по чл. 178, ал. 2 от ЗОП би довело до
невъзможност за осъществяване на първия етап от изследванията, което ще доведе до санкции, както за
ИО – БАН, Варна, така за бенефициента ИАРА –гр. Бургас, а и за Република България.
Чл.12. (1) Възложителят не приема за участие в процедурата на участниците оферти, които са представени
след изтичане на крайния срок за получаване или са в незапечатана опаковка или такава с нарушена цялост.
(2) Допълнение или промяна на подадените офертни документи, както и тяхното оттегляне, се допускат до
изтичане на срока за подаване на офертите.
(3) При изпращане по пощата на офертни документи за участие в процедура, за дата на подаването им се
счита датата на получаване в деловодството на ИО БАН – гр. Варна, а не датата на изпращане, отбелязана на
пощенското клеймо.
Раздел IV.
КОМУНИКАЦИЯ
Чл.13. Комуникацията между Възложителя и участниците, по отношение на настоящата процедура се
провежда на български език.
Чл.14. Комуникацията между Възложителя и участниците се осъществява само в писмен вид.
(1) Обменът на информация между Възложителя и участника може да се извършва по един от следните
начини:
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1. лично;
2. по пощата, с обратна разписка на посочения адрес от участника в ЕЕДОП;
3. по факс, на посочения от участника в ЕЕДОП номер;
4. по електронен път, посочен електронен адрес от участника в ЕЕДОП, при условията и по реда на Закона
за електронния документ и електронния подпис;
5. чрез комбинация от посочените по-горе начини;
(2) За получено ще се счита уведомление, което е получено, както следва:
1. лично;
2. на посочения от участника адрес за кореспонденция в ЕЕДОП, след получена обратна разписка за
доставка;
3. на посочения от участника номер на факс в ЕЕДОП, след получено генерирано съобщение за получаване;
4. на посочения от участника e-mail адрес в ЕЕДОП, при условията и по реда на Закона за електронния
документ и електронния подпис;
5. при комбинация от средства, за дата за получаване се счита първата настъпила;
(3) Възложителят е длъжен да изпраща на участниците чрез някой от посочените в ал.1 и ал.2 способи само
за документи по процедурата, за които това е изрично предвидено в ЗОП и ППЗОП.
В предвидените от ЗОП и ППЗОП хипотези, някои документи по процедурата се обявяват и само
чрез Профила на купувача на адресите, посочени в чл.8, ал.1 от настоящата документация.
Раздел V.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В
ПРОЦЕДУРАТА ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
Чл. 15. Общи изисквания към участниците
(1) В процедурата за възлагане на обществена поръчка могат да участват български или чуждестранни
физически или юридически лица или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да
изпълнява предмета на настоящата обществена поръчка, съгласно законодателството на държавата, в която е
установено.
(2) Всеки участник в процедура за възлагане на обществена поръчка има право да представи само една
оферта.
(3) Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг кандидат или
участник, не може да подава самостоятелно заявление за участие или оферта.
(4) В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва
само в едно обединение.
(5) Свързани лица по смисъла на §2, т.45 от Допълнителните разпоредби на ЗОП не могат да бъдат
самостоятелни участници в една и съща процедура.
(6) Съдържанието на офертите и заявленията за участие, редът и начините за тяхното подаване и получаване
се определят с правилника за прилагане на закона.
(7) 1. Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен участник в процедура за възлагане на обществена
поръчка, ако може самостоятелно да подава оферти и да сключва договори съгласно законодателството на
държавата, в която е установен.
2. В случаите по т.1, ако за доказване на съответствие с изискванията за икономическо и финансово
състояние, технически и професионални способности клонът се позовава на ресурсите на търговеца, клонът
представя доказателства, че при изпълнение на поръчката ще има на разположение тези ресурси.
(8) Обединение
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1. В случай, че участникът участва като обединение, което не е регистрирано като самостоятелно
юридическо лице, 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 обединението.
2. Възложителят не поставя каквито и да е изисквания относно правната форма, под която Обединението ще
участва в процедурата за възлагане на поръчката.
3. Когато участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице се
представя копие от учредителния 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;
 разпределението на отговорността между членовете на обединението;
 дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението
4. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, следва да бъде определен и посочен
партньор, който да представлява обединението за целите на настоящата обществена поръчка.
5. В случай че обединението е регистрирано по БУЛСТАТ, преди датата на подаване на офертата за
настоящата обществена поръчка се посочва БУЛСТАТ и/или друга 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 и при възлагане изпълнението на дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка,
Участникът следва да извърши регистрацията по БУЛСТАТ, след уведомяването му за извършеното
класиране и преди подписване на договора.
(9) 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 т. 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 оспорва плащанията
или част от тях като недължими.
7. Възложителят има право да откаже плащане по т. 4, когато искането за плащане е оспорено, до момента на
отстраняване на причината за отказа.
8. Правилата относно директните разплащания с подизпълнители са посочени в настоящата документация за
обществената поръчка и в проекта на договор за възлагане на поръчката.
9. Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за изпълнение на договора
за обществена поръчка е на изпълнителя.
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10. 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.
11. 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:
 за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата;
 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.
12. При замяна или включване на подизпълнител, изпълнителят представя на възложителя всички
документи, които доказват изпълнението на условията по т. 11., заедно с копие на договора за
подизпълнение или на допълнително споразумение в тридневен срок от тяхното сключване, съобразно чл.75,
ал.2 ППЗОП.
(10) 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 икономическото и финансовото състояние и техническите
способности.
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.
6. Възложителят изисква солидарна отговорност за изпълнението на поръчката от участника и третото лице,
чийто капацитет се използва за доказване на съответствие с критериите, свързани с икономическото и
финансовото състояние.
7. 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.
Чл.16. Лично състояние на участниците:
(1) Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка участник, за
когото са налице едно или повече от обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, т.2, т.3, т.4, т.5, т.6 и т.7 от ЗОП и
чл.55, ал.1, т. 1 и т. 3-5 от ЗОП:
1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, 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, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично на тези по т.10.1.
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 и лихвите по тях, към държавата или към общината по
седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен
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орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, освен ако е допуснато
разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в
сила. Изискването не се прилага в случаите на чл.54, ал.3 от ЗОП.
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. e 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 кандидатът или
участникът е установен;
7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.
8. обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация,
или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или
е преустановил дейността си, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в
подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е
установен;
9.сключил е споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато нарушението е
установено с акт на компетентен орган;
10. доказано е, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на договор за концесия
за строителство или за услуга, довело до 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;
11. 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) Основанията по чл.54, ал.1, т.1, т.2 и т. 7 от ЗОП и чл.55, ал.1, т.5 от ЗОП се отнасят за:
а/. лицата, които представляват участника или кандидата;
б/. лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника или кандидата;
в/. други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения и да влияят пряко
върху дейността на предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица,
членовете на управителните или надзорните органи.
(3) При подаване на оферта участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал.1 и
чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 3-5 от ЗОП, с попълване на съответната част от Единния европейски документ
за обществени поръчки (ЕЕДОП).)
Когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП и чл.55, ал.1, т.5 от ЗОП се отнасят за повече
от едно лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП. Когато е налице необходимост от защита на
личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията относно
изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП и чл.55, ал.1, т.5 от ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП за
всяко лице или за някои от лицата. В последната хипотеза - при подаване на повече от един ЕЕДОП,
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обстоятелствата, свързани с критериите за подбор, се съдържат само в ЕЕДОП, подписан от лице, което
може самостоятелно да представлява съответния стопански субект.
(4) Документите, чрез които се доказва липсата на основания за отстраняване на участника (представят се
преди подписване на Договора само от избрания изпълнител), са:
а/ за обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т. 1 - свидетелство/а за съдимост,
б/ за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - удостоверение от органите по приходите и удостоверения от
общината по седалището на Възложителя и общината по седалище на участника;
в/ за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 6 - удостоверение от органите на Изпълнителна агенция „Главна
инспекция по труда“.
г/ за обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1 – удостоверение, издадено от Агенцията по вписванията и
удостоверение от съда по регистрация на участника,
а когато участникът е чуждестранно лице – съответстващи документи съгласно чл. 58, ал. 3,4 и 5 от ЗОП;
(5) Специфични национални основания за изключване, които следва да се декларират
в Част III.
"Основания за изключване", раздел „Г“: "ДРУГИ ОСНОВАНИЯ ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ, КОИТО МОЖЕ ДА
БЪДАТ ПРЕДВИДЕНИ В НАЦИОНАЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА ВЪЗЛАГАЩИЯ ОРГАН ИЛИ
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ НА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА", поле 1) от Единния европейски документ за обществени
поръчки (ЕЕДОП):
A. За участника не следва да е налице влязла в сила присъда за престъпление по чл.194-208, чл.213а-217,
чл.219-252 или чл.254а-255а и 256-260 НК.
Б. Участникът, не следва да е свързано лице с други участници в настоящата процедура, съгласно чл. 101, ал.
11 ЗОП вр. чл. 107, ал. 4 от ЗОП.
В. За участникът не следва да e 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. 228, ал. 3 от Кодекса на труда
или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на
държавата, в която кандидатът или участникът е установен;
Г. За участникът не следва да са налице обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
Д.Участникът следва да отговоря на изискванията на чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,
контролираните от тях лица и техните действителни собственици от участник/подизпълнител, като:
- не е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим;
- не е контролиран от дружество с регистрация в юрисдикция с преференциален данъчен режим,
В случай че е регистриран или контролиран от дружество с регистрация в юрисдикция с преференциален
данъчен режим, участникът следва да попада в изключението на чл. 4 от Закона за икономическите и
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,
контролираните от тях лица и техните действителни собственици. При приложимост на последната хипотеза,
участникът следва да посочи конкретната приложима норма от разпоредбата на чл. 4 Закона за
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален
данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, както и да посочи
вписването в търговския регистър, извършено по реда на чл. 6 от Закона за икономическите и финансовите
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от
тях лица и техните действителни собственици при попълването на Раздел Г, част ІІІ.
(Заб. Съгласно чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата,
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните
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действителни собственици, описаните хипотези при които не се прилага забраната на чл. 3 и чл. 3а от
закона са следните:
1. (изм. - ДВ, бр. 48 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) акциите на дружеството, в което пряко или косвено
участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, се търгуват на
регулиран пазар или многостранна система за търговия в държава - членка на Европейския съюз, или в
друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на
еквивалентен регулиран пазар, определен с наредба на Комисията за финансов надзор, и за дружеството се
прилагат изискванията на правото на Европейския съюз за прозрачност по отношение на информацията за
емитентите, чиито ценни книжа са допуснати за търгуване на регулиран пазар или на многостранна
система за търговия, или еквивалентни международни стандарти и действителните собственици физически лица, са разкрити по реда на съответния специален закон;
2. (доп. - ДВ, бр. 48 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) дружеството, регистрирано в юрисдикция с
преференциален данъчен режим, е част от икономическа група, чието дружество майка е местно лице за
данъчни цели на държава, с която Република България има влязла в сила спогодба за избягване на двойното
данъчно облагане или влязло в сила споразумение за обмен на информация, и неговите действителни
собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6;
3. (изм. и доп. - ДВ, бр. 48 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) 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 вписани в
регистъра по чл. 6 или се търгува на регулиран пазар или многостранна система за търговия в държава членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското
икономическо пространство;
4. дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в юрисдикция с
преференциален данъчен режим, е издател на периодични печатни произведения и е представило
информация за действителните собственици - физически лица, по реда на Закона за задължителното
депозиране на печатни и други произведения;
5. (нова - ДВ, бр. 48 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) дружеството, регистрирано в юрисдикция с
преференциален данъчен режим, е местно лице за данъчни цели на държава - страна по Споразумението за
държавните поръчки на Световната търговска организация, както и на държава, с която Европейският
съюз има сключено двустранно споразумение, гарантиращо достъпа до пазара на обществени поръчки в
Европейския съюз, и неговите действителни собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 за дейностите, за които се прилага споразумението;
6. (нова - ДВ, бр. 48 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) дружеството, регистрирано в юрисдикция с
преференциален данъчен режим, е местно лице за данъчни цели на отвъдморска страна или територия
съгласно Решение на Съвета 2013/755/ЕС от 25 ноември 2013 г. за асоцииране на отвъдморските страни и
територии към Европейския съюз ("Решение за отвъдморско асоцииране") (OB, L 344/1 от 19 декември
2013 г.) и неговите действителни собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 - за
дейностите, за които се прилага решението;
7. (нова - ДВ, бр. 48 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) дружеството, регистрирано в юрисдикция с
преференциален данъчен режим, е местно лице за данъчни цели на държава, с която Република България
има сключено международно търговско и/или икономическо споразумение, включително и задължения по
Общото споразумение по търговията с услуги на Световната търговска организация, и неговите
действителни собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6;
8. (нова - ДВ, бр. 48 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) дружеството, регистрирано в юрисдикция с
преференциален данъчен режим, е част от икономическа група, чието дружество майка е местно лице за
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данъчни цели на държава, с която Република България има сключено международно търговско и/или
икономическо споразумение, включително и задължения по Общото споразумение по търговията с услуги
на Световната търговска организация, и неговите действителни собственици - физически лица, са вписани
в регистъра по чл. 6.)
Е. За участника не следва да е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение
нарушение на чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични
задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която
кандидатът или участникът е установен.
Важно! В случай, че за участника не се прилагат Специфични национални основания за изключване, е
достатъчно да се посочи опция „НЕ“ в Част III. „Основания за изключване", раздел „Г“ от Единния
европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).
(6) 1. Участниците са длъжни да декларират всички лица по смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП.
2. Когато за участник е налице някое от основанията по чл.54, ал.1 от ЗОП и 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 ЕЕДОП.
3. Като доказателства за надеждността на участника се представят документите, описани в чл.45, ал.2 от
ППЗОП.
Забележка: Участникът, не следва да е лишен от правото да участва в процедури за обществени поръчки
или концесии с влязла в сила присъда или друг акт съгласно законодателството на държавата, в която е
произнесена присъдата или е издаден актът, съгласно чл. 56, ал. 5 ЗОП в случай че ще се ползва от
доказателства за предприети мерки за надеждност.
4. Участниците са длъжни да уведомят писмено възложителя в 3-дневен срок от настъпване на обстоятелство
по чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1 от ЗОП.
(7) Основания за отстраняване:
1. основанията за отстраняване се прилагат съобразно чл.57 от ЗОП.
2. Възложителят отстранява от процедурата участник, за когото са налице основанията по чл.54, ал.1 и чл.55,
ал.1,т. 1 и т. 3-5 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата, както и в случаите на участник в
процедурата, който е обединение и са налице някои от обстоятелствата по чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1, т. 1 и т. 35 от ЗОП за физически и/или юридически лица-член на обединението.
3. участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в
обявлението за обществена поръчка или в документацията;
4. участник, който е представил оферта, която не отговаря на:
а) предварително обявените условия на поръчката;
б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими
колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право,
които са изброени в приложение №10 от ЗОП;
5. участник, който не е представил в срок обосновката по чл.72, ал.1 или чиято оферта не е приета съгласно
чл.72, ал.3 - 5;
6. участници, които са свързани лица.
Чл.17. Изисквания към участниците в процедурата:
(1) Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност:
Възложителят поставя към участниците следните изисквания за годност (правоспособност) за упражняване
на професионална дейност по чл. 60, ал. 2 от ЗОП:
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1.Участникът да притежава всички разрешителни документи, удостоверяващи правото му на собственост
и/или разпореждане върху плавателния съд и правото на плавателния съд за плаване, съгласно националното
му и международно законодателство.
Участникът декларира в част ІV., буква „А“, т. 2 от Единния европейски документ за обществени
поръчки (ЕЕДОП) съответствието си с тези изисквания, чрез представяне на списък на набора от
разрешителните документи на предлагания плавателен съд. В случаите на чл.67, ал.5 от ЗОП, следва да се
представят: заверени за вярност копия на разрешителните документи, описани в част ІV., буква „А“, т. 2 от
ЕЕДОП.
В случаите на чл.67, ал.6 от ЗОП избраният изпълнител следва да представи:
1.1Свидетелство за регистрация, издадено от ИА „Морска администрация” /удостоверяващо правото на
кораба да плава под българско знаме, както и правото на собственост/ и/или Акт за националност, издаден от
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, удостоверяващ правото на
кораба да плава под българско знаме.
1.2.Свидетелство за годност/Safety Navigation Certificate, издадено от ИА „Морска администрация
1.3.Свидетелство за правоспособност водач на кораб, съгласно изискванията ИА „Морска
администрация” и заверен екипажен списък.
1.4.Общокорабна спецификация, утвърдена от Български корабен регистър
1.5.Застраховка Отговорност към трети лица на плавателния съд,
МОТИВИ: С оглед специфичния вид услуга, предмет на настоящата обществена поръчка, възложителят
преценява, че наличието на горните разрешителни документи е необходимо и задължително условие за
отдаването на плавателния съд под наем, както и за осъществяване на плаване в български териториални
води, поради което могат да бъдат отнесени към изискванията по чл. 60, ал. 2 от ЗОП.
(2) Икономическо и финансово състояние: Възложителят не поставя изисквания към участниците за
икономическо и финансово състояние.
(3) Технически и професионални способности:
1. Участникът следва да е изпълнил през последните три години, считано от датата на подаване на офертата,
минимум една дейност, чийто предмет е идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка.
Забележка:. 1.Идентични или сходни с предмета на обществената поръчка са услуги по
менажиране/предоставяне под наем на кораби за научни изследвания;
2.„Изпълнена” е тази дейност, която е извършена в рамките на заложения от Възложителя период,
независимо от датата на възлагането ѝ.
3.Обемът не е от значение.
Участникът декларира в част ІV., буква „В“, буква 1б от Единния европейски документ за обществени
поръчки (ЕЕДОП) съответствието си с тези изисквания, чрез представяне на списък на дейностите,
изпълнени през последните три години от датата на подаване на офертата, с предмет идентичен или сходен на
предмета на настоящата обществена поръчка. Списъкът следва да съдържа подробно описание с посочване на
стойностите, период на изпълнение / начална и крайна дата на изпълнението/ и получателите /възложителите
на/, независимо дали са публични или частни субекти.
В случаите на чл.67, ал.5 и ал.6 от ЗОП, следва да се представи: актуален списък на дейностите, които
са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и
получателите, заедно с доказателства за извършените услуги;
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2. Участникът да има въведена система за управление на качеството EN ISO 9001:2008/2015 (или
еквивалентна) с обхват, включващ корабоплаване и/или менажиране на кораби и/или научноизследователска дейност по море или смислово-еквивалентна формулировка.
Участникът декларира в част ІV., буква „Г“ от Единния европейски документ за обществени
поръчки (ЕЕДОП) информация за съответствието с критериите за подбор /вид на прилаганата система за
управление на качеството или еквивалентни мерки, № на сертификат, издател, валидност, обхват/,
съгласно чл.67, ал.1 от ЗОП.
В случаите на чл.67, ал.5 и 6 от ЗОП се представят: Заверено „вярно с оригинала“ копие на валиден
сертификат за съответствие на системата за управление на качеството на участника със стандарта EN ISO
9001:2008/2015 или еквивалентен, с обхват по предмета на поръчката, издаден от независими лица, които са
акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за
акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното
споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или
да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на
органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от
органи, установени в други държави членки. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни
мерки за осигуряване на качеството, когато участникът не е имал достъп до такива сертификати или е нямал
възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини.
Забележка: Съгласно чл.64, ал. 6 от ЗОП се дава възможност за представяне и на други
доказателства за еквивалентни мерки за управление на качеството.
3. Участникът да има въведена система за управление на околната среда, по стандарт EN ISO 14001:2004/2015
/или еквивалент/ с обхват, покриващ предмета на поръчката - производство корабоплаване и/или менажиране
на кораби и/или научно-изследователска дейност по море или смислово-еквивалентна формулировка, или
еквивалентни мерки за опазване на околната среда, в същата област.
Информацията се представя чрез попълване на част ІV, раздел „Г“, полето, касаещо стандарти или
системи за екологично управление на ЕЕДОП /попълват се вид на прилаганата система за екологично
управление или еквивалентни мерки, № на сертификат, издател, валидност, обхват/.
В случаите на чл.67, ал.5 и 6 от ЗОП се представят: Заверено „вярно с оригинала“ копие на валиден
сертификат, доказващ съответствие със системата за управление на околната среда по стандарт EN ISO
14001:2004/2015 /или еквивалент/, издаден от независимо лице, акредитирано по съответната серия европейски
стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по
акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската
организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване, съгласно
чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието/или информация
за еквивалентен сертификат, издаден от орган, установен в друга държава членка, или ако прилага
еквивалентни мерки за опазване на околната среда – доказателствата за тези мерки.
Чл.18.(1) В случай, че при изпълнение на поръчката участникът ще ползва подизпълнители, посочените
критерии за подбор се прилагат за подизпълнителите, съобразно вида и дела от поръчката, които те ще
изпълняват. В случай, че участниците ползват подизпълнители, в офертата следва да се представи
доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.
(2) В случай, че при изпълнение на поръчката участникът ще ползва капацитета на трети лица, последните
трябва да отговарят на критериите за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния
капацитет. В случай, че участникът ще ползва капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще
разполага с техните ресурси, като представи в офертата документи за поетите от третите лица задължения.
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Чл.19. 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.
Чл.20. Документите по чл.19 се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.
Раздел VI.
ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТАТА
Чл.21.(1) Участниците в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка трябва да подготвят и
представят своята оферта в съответствие с нормите на ЗОП, ППЗОП и изискванията на Възложителя,
определени в обявлението за обществената поръчка и настоящата документация за участие.
(2) Офертата трябва да бъде представена на български език.
(3) Всички документи, които участникът представя с офертата, следва да бъдат във вида, определен в
настоящата документация за участие.
(4) Всички документи, които не са оригинали и за които няма специални изисквания за формата на
представяне, следва да бъдат заверени на всяка страница с гриф "Вярно с оригинала" и подпис на законния
представител на участника или на упълномощеното/те лице/а съгласно пълномощно.
(5) Офертата трябва да бъде подписана от представляващия участника или от лицето, определено в
договора/споразумението за обединение за представляващо обединението или от надлежно упълномощено/и
лице или лица с нотариално заверено пълномощно.
(6) Участниците са длъжни да спазват сроковете и условията за подаване на офертата, посочени в
обявлението за обществената поръчка и документацията за участие в процедурата.
Чл.22.(1) При изготвянето на Техническото предложение и Ценовото предложение участниците следва да
се съобразяват с образците, предоставени от Възложителя в настоящата документация за участие, като не се
допуска образците да бъдат изменяни, допълвани или да се изписва текст в повече или различен от
изискуемия.
(2) Когато Техническото предложение и Ценовото предложение не отговарят на изискванията на
Възложителя, не са представени по съответните образци, Възложителят има право да отстрани участника,
поради несъответствие на офертата с изискванията от документацията за участие.
(3) При изготвяне на „Техническото предложение за изпълнение на поръчката” участника следва да:
1.Опише подробно характеристиките на предложения плавателен съд /кораб за научноизследователски
цели/, съгласно изискванията на образеца – таблицата по т. I.2. Описанието трябва да е максимално
подробно и да дава възможност за съпоставка с минималните изисквания на възложителя.
2. Да предложи срок за подготовка и предоставяне за ползване на плавателен съд (кораб за
научноизследователски цели) в извънредни ситуации (извън уточнения график) от момента на
уведомяването в календарни дни като цяло число. Предложенията следва да не бъдат по-кратки от 4 дни и
по-дълги от 8 дни.
3.Да предоставят данни във връзка с осъществяване на комуникация по изпълнение на поръчката – т. I.4.
4.Да декларират всички изискуеми обстоятелства, съгласно образеца.
5.Да приложат изискуемите приложения, съгласно образеца.
(4) При изготвянето на Ценовото предложение участниците следва да оферират единична наемна цена на
плавателния съд (кораб за научноизследователски цели), оборудване и екипаж, подробно описани в
Техническото му предложение, за 1 (един) календарен ден при ползване в продължение на 8 (осем) часа в
светлата част на денонощието в лева без ДДС и в лева с начислен ДДС. Предложената стойност следва да
бъде число различно и по-голямо от нула, с не повече от два знака след десетичната запетая.
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Стойността трябва да бъде реална и да включва всички разходи, свързани с качественото изпълнение на
поръчката в описания вид и обхват в Техническата спецификация - ползването на плавателния съд в рамките
на 8 (осем) часа, гориво, екипаж с необходимата квалификация, оборудване, всички такси /ако има такива/ и
други.
(6) При изготвянето на Ценовото предложение не се допуска да бъдат посочвани нулеви стойности и числа
след втория десетичен знак. При наличие на стойности с числа след втория десетичен знак, същите ще бъдат
закръглени до втори десетичен знак. В случай че в офертата на участника се съдържат нулеви стойности или
при закръгляне до втори десетичен знак се получи нулева стойност, участникът се отстранява от
процедурата.
(7) При изготвянето на Ценовото предложение участниците следва да се съобразят с финансовия ресурс,
посочен от Възложителя в чл.3 от настоящата документация за участие. Надхвърлянето му ще бъде
основание за отстраняване на участника.
(8) Участникът е единствено отговорен за евентуално допуснати грешки или пропуски в изчисленията на
предложените от него цени. При констатиране на технически грешки, включително и аритметични, такива
участникът се отстранява от участие.
(9) При несъответствие между цифровата и изписаната с думи цена ще се взема предвид изписаната с думи.
(10) Всички документи в офертата, съдържащи цени, се поставят в плика „Предлагани ценови параметри”.
Ако в документацията има финансово предложение, което не е поставено в него, участникът се отстранява от
участие.
(11) В случай, че офертата на участник не отговаря на поставените от Възложителя условия в предходните
алинеи относно изготвянето на Техническото и Ценовото предложение, същата ще бъде отстранена от
участие в обществената поръчка.
Чл.23. Съдържание на офертите и изисквания:
1. Опис на съдържанието.
2. Заявление за участие.
3. Декларация по чл.54, ал.2 от ЗОП, включваща три имена и длъжност за всяко задължено лиеце и да бъде
включено в съответната категория по смисъла на чл. 40, ал. 1 от ППЗОП:
- лица, които представляват участника
- лица, които са членове на управителни и надзорни органи на участника
- други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин,
еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, членовете на управителните или надзорните
органи.
Декларацията се представя и за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице
/ако е приложимо/, за всеки подизпълнител /ако е приложимо/, за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат
ангажирани в изпълнението на поръчката /ако е приложимо/.
4. Документи по чл. 37, ал. 4 от ППЗОП (когато е приложимо). Участник-обединение, което не е
юридическо лице, следва да представи оригинал или заверено за вярност копие на документ, от който да е
видно: правното основание за създаване на обединението; правата и задълженията на участниците в него;
представляващия обединението партньор; разпределение на отговорността между членовете на
обединението; дейностите, които ще изпълнява всеки негов член.
5. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), подписан от всички лица по чл. 40, ал.
1 ППЗОП в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя:
- за участника /икономическия оператор/,
- за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице /ако е приложимо/,
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- за всеки подизпълнител /ако е приложимо/,
- за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката /ако е приложимо/.
6. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност (когато е приложимо се прилагат
към ЕЕДОП)1;
7. Документи по чл. 65, ал. 3 от ЗОП /при позоваване на капацитета на трети лица/ и/или по чл. 66 ал.
1 от ЗОП /при наличие на подизпълнител/и/ (когато е приложимо се прилагат към ЕЕДОП)
8. Офертата за изпълнение на поръчката (по смисъла на чл.39 ал.3 от ППЗОП) следва да съдържа:
8.1. Техническо предложение, съдържащо:
o
предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и
изискванията на възложителя
o
декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор по чл. 39 ал.3, б. „в“ от ППЗОП
/включена е в текста на техническото предложение/;
o
декларация за срока на валидност на офертата по чл. 39 ал.3, б. „г“ от ППЗОП /включена е в текста
на техническото предложение/
o декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки,
закрила на заетостта и условията на труд /включена е в текста на техническото предложение/.
o
документ за упълномощаване (нотариално заверено пълномощно – оригинал или нотариално
заверено копие), за случаите, когато лицето което подава офертата, не е законният представител на
участника;
o приложения, съгласно изискванията на възложителя.
8.2. Ценово предложение в запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри",
поставен свободно в опаковката на офертата.
Чл.24. 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. В случаите, в които участникът
е обединение, което не разполага със собствен печат, върху представяните в офертата документи може да
бъде положен печат на един от участниците в обединението.
Чл.25. Срок за валидност на офертите - офертите трябва да бъдат валидни най-малко 5 месеца от крайния
срок за получаване на офертите. При необходимост Възложителят може да изиска писмено от участниците
да удължат срока на валидност на офертите си.
Чл.26. Информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила
на заетостта и условията на труд:
Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки,
опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България,
предмет на поръчката, както следва:
Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:
Национална агенция по приходите:
Информационен телефон на НАП - 0700 18 700; интернет адрес: www.nap.bg
Относно задълженията, опазване на околната среда:
Министерство на околната среда и водите
Информационен център на МОСВ:
работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч.
1

Всички участници, за които са налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, имат право да представят
доказателства за взетите мерки за надеждност, които ще се преценяват от Възложителя по реда и при
условията на чл. 56 от ЗОП.
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София 1000, ул. "У. Гладстон" № 67, телефон: 02/ 940 6331
Интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/
Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд:
Министерство на труда и социалната политика:
Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg
София 1051, ул. Триадица №2, телефон: 02/8119 443
Чл.27. Указания за представяне на ЕЕДОП:
В ЕЕДОП се предоставя информацията, изисквана от Възложителя, и се посочват данни относно
публичните регистри, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които
съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят
информация.
Участник (икономически оператор), който участва самостоятелно в обществената поръчка и не
използва капацитета на трети лица и подизпълнители, 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. 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).
Участник (икономически оператор), който участва самостоятелно, но ще ползва капацитета на едно
или повече трети лица, по отношение на критериите за подбор, представя отделен ЕЕДОП за всяко едно от
третите лица. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които
участникът се позовава на техния капацитет и за тях не следва да са налице основанията за отстраняване от
процедурата. Участникът (икономически оператор) попълва Раздел В „Информация относно използването на
капацитета на други субекти“ на част ІІ от ЕЕДОП. Ако полето е попълнено с „Да“ се представя ЕЕДОП
надлежно попълнен и подписан от лицата по чл. 40, ал. 1 от ППЗОП, за третите лица. В ЕЕДОП се посочва
информацията, изисквана съгласно раздел А и Б от част ІІ, попълва се част ІІІ „Основания за изключване“ и
част ІV „Критерии за подбор“ само по отношение на ресурса, който се предоставя за използване.
Участник (икономически оператор), който участва самостоятелно, но ще ползва един или повече
подизпълнители, представя попълнен отделен ЕЕДОП за всеки един от подизпълнителите.
Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела на
поръчката, който ще изпълняват, и за тях не следва да са налице основания за отстраняване от процедурата.
Участникът (икономически оператор) попълва Раздел Г „Информация за подизпълнители, чийто капацитет
икономическият оператор няма да използва“ на част ІІ от ЕЕДОП. Ако полето е попълнено с „Да“ се
представя ЕЕДОП за всеки подизпълнител надлежно попълнен и подписан от лицата по чл. 40, ал. 1 ППЗОП.
В ЕЕДОП подизпълнителят/лите посочват информацията, изисквана съгласно раздел А и Б от част ІІ и
попълват част ІІІ „Основания за изключване“.
Съгласно чл.67, ал.4 от ЗОП, във връзка с §29, т.5. б “а“ от ПЗР на ЗОП, се въвежда задължителното
представяне на ЕЕДОП в електронен вид, в сила от 1 април 2018г.Агенция за обществени поръчки е
изготвила Методическо указание № МУ4 от 02.03.2018г., с което се предоставя информация досежно
електронното подаване на ЕЕДОП. Съгласно указанието, Възложителите следва да дадат указания на
заинтересованите лица за възможните начини за подаване на ЕЕДОП в електронен вид. За нуждите на
настоящата обществена поръчка Възложителят предоставя образец на ЕЕДОП във формат WORD,
представляващ неразделна част от настоящата документация. ЕЕДОП се попълва във формат WORD,
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конвертира се във формат PDF (или еквивалентен, неподлежащ на редактиране формат) и се подписва с
квалифициран електронен подпис от всяко едно от лицата по чл. 40, ал. 1 ППЗОП.
Изготвеният по описания начин и подписан с квалифициран електронен подпис ЕЕДОП се представя
на оптичен носител. Форматът, в който ще се представи ЕЕДОП, не следва да позволява редакция на
неговото съдържание. Друга възможност за предоставяне, е чрез осигурен достъп по електронен път до
изготвения и подписан електронно документ. В този случай, същият следва да е снабден с т.нар. времеви
печат, който да удостоверява, че ЕЕДОП е подписан и качен на интернет адреса, към който се препраща,
преди крайния срок за получаване на оферти, като участникът задължително посочва този интернет адрес в
описа на представените документи. При представяне на ЕЕДОП от трети лица, обединения, от участници в
обединения, подизпълнители, се прилагат горните правила. Във всички случаи на представяне на ЕЕДОП,
той следва да е на електронен носител.
За информация виж методическото указание на АОП, на адрес:
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,1&_dad=portal&_schema=PORTAL
Раздел VII.
ГАРАНЦИИ
Чл.28. (1) Гаранциите за изпълнение на настоящата обществена поръчка се представят в една от следните
форми:
1. парична сума или
2. банкова гаранция или
3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на Изпълнителя.
(2) Изпълнителят избира сам формата на гаранцията за изпълнение.
(3) Гаранцията по ал.1, т.1 или т.2 може да се предостави от името на Изпълнителя за сметка на трето лице гарант.
(4) Гаранция за изпълнение се представя преди подписването на договор от Изпълнителя, определен за
Изпълнител. На основание чл.111, ал.2 от ЗОП, Възложителят определя гаранция за изпълнение на
договора в размер на 3% (три процента) от стойността на договора, които следва да се внесат от спечелилия
участник по сметка на Възложителя или да се представи банкова гаранция или да се представи застраховка,
която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на Изпълнителя преди подписването на
договора.
(5) Чл. 15. Когато като Гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се внася по банковата
сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: IBAN: ВG07ТТВВ94003115068736 ВIC: ТТВВВG22, титуляр ИО – БАН, Варна
в SG EXPRESSBANK
посочена в Документацията за обществената поръчка.
(6) Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на банкова гаранция, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която
трябва да отговаря на следните изисквания:
1. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция, да съдържа задължение на банката - гарант да
извърши плащане при първо писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, деклариращ, че е налице неизпълнение на
задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или друго основание за задържане на Гаранцията за изпълнение по този
Договор;
2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30 (тридесет) дни след
прекратяването на Договора, като при необходимост срокът на валидност на банковата гаранция се удължава
или се издава нова.
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(7) Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на застрахователна полица, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,
която трябва да отговаря на следните изисквания:
1. да обезпечава изпълнението на този Договор чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30 (тридесет) дни след
прекратяването на Договора.
(8) Банковите/Застрахователни разходи по откриването на гаранциите са за сметка на Изпълнителя.
Разходите по евентуалното им усвояване са за сметка на Възложителя. Изпълнителят трябва да предвиди и
заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранциите така, че размера на гаранцията да не бъде помалък от определения в настоящата процедура.
(9) Гаранцията за изпълнението на договора се задържа, усвоява и освобождава в съответствие с условията
на проекто-договора.
Раздел VIII.
КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ
Чл.29. Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа критерий за възлагане – оптимално
съотношение качество/цена, съгласно чл.70, ал.2, т.3 от ЗОП, при следните показатели и относителната им
тежест в комплексната оценка:
Относителна
Символно
Максимално
Показател
тежест в
обозначение
възможен брой
(№ и наименование)
( оценка по
комплексната
точки
показателя)
оценка
1
2
3
4
1. Предложена цена
50 %
50
Тц
2. Степен на надграждане над
40 %
40
Тс
минималните изисквания на
възложителя по посочени
показатели от техническата
спецификация
3. Срок за подготовка и предоставяне
10 %
10
Тср.
за ползване на плавателен съд
(кораб за научноизследователски
цели) в извънредни ситуации (извън
уточнения график) от момента на
уведомяването
В колона № 1 са посочени определените показатели с техните наименования; в колона № 2 са посочени
относителните тежести на всеки показател, като процент от комплексната оценка (100%); в колона
№ 3 са посочени максимално възможният брой точки по всеки показател; в колона № 4 е дадено
символното обозначение на оценката /брой точки/, които ще получи дадена оферта по съответния
показател.
Определянето на комплексната оценка на всяка оферта ще се осъществи по методика, съгласно
Приложение № 2 към настоящата документация за обществена поръчка.
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Раздел IX.
ПРАВИЛА И РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНОТО СЪСТЕЗАНИЕ
Чл.31. Изменение на условията
(1) Възложителят може, по собствена инициатива или по искане на заинтересовано лице, еднократно да
направи промени в обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата и в документацията за
обществената поръчка.
(2) Заинтересованите лица могат да правят предложения за промени в документите по ал.1 в 3-дневен срок от
публикуването на обявлението в РОП, с което се оповестява откриването на процедурата.
(3) Възложителят изпраща за публикуване в РОП обявлението за изменение или допълнителна информация и
решението, с което то се одобрява в 7-дневен срок от публикуването в РОП на обявлението, с което се
оповестява откриването на процедурата.
Чл.32. Разяснения по условията на процедурата
(1) Лицата могат да поискат писмено от Възложителя разяснения по решението, обявлението и
документацията за участие до 5 дни преди изтичането на срока за получаване на офертите.
(2) Разясненията по т.1 се публикуват в 3-дневен срок от получаване на искането.
(3) Разясненията ще бъдат публикувани в Профила на купувача, на адресите посочени в Раздел II, т. 1 от
настоящата документация.
(4) Възложителят не предоставя разяснения, ако искането е постъпило след законоустановения срок.
Чл.33. Разглеждане и оценяване на офертите
(1) Комисията, назначена от Възложителя за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на
офертите, започва работа след получаване на протокола за представените оферти.
(2) При промяна в датата, часа или мястото за отваряне на офертите, участниците се уведомяват чрез
Профила на купувача, на адресите посочени в Раздел III, чл. 8, ал.1 от настоящата документация най-малко
48 часа преди новоопределения час.
(3) Комисията отваря по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни опаковки и оповестява
тяхното съдържание, а когато е приложимо - проверява за наличието на отделен запечатан плик с надпис
„Предлагани ценови параметри".
(4) Най-малко трима от членовете на комисията подписват Техническото предложение и плика с надпис
„Предлагани ценови параметри".
(5) Комисията предлага по един от присъстващите представители на другите участници да подпише
Техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри".
(6) Публичната част от заседанието на комисията приключва след извършването на действията по ал. 3 - 5.
(7) Комисията разглежда документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното
състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, и съставя протокол.
(8) Когато установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или
фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор,
комисията ги посочва в протокола по ал. 7 и изпраща протокола на всички участници в деня на
публикуването му в Профила на купувача.
(9) В срок до 5 работни дни от получаването на протокола по ал. 7, участниците, по отношение на които е
констатирано несъответствие или липса на информация, могат да представят на комисията нов ЕЕДОП и/или
други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително предоставената
информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване
на оферти за участие.
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(10) Възможността по ал. 9 се прилага и за подизпълнителите и третите лица, посочени от участника.
Участникът може да замени подизпълнител или трето лице, когато е установено, че подизпълнителят или
третото лице не отговарят на условията на Възложителя, когато това не води до промяна на Техническото
предложение.
(11) Когато промените се отнасят до обстоятелства, различни от посочените по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл.
55, ал. 1, т. 5 от ЗОП, новият ЕЕДОП може да бъде подписан от едно от лицата, които могат самостоятелно
да представляват кандидата или участника.
(12) След изтичането на срока по ал. 9 комисията пристъпва към разглеждане на допълнително
представените документи относно съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и
критериите за подбор.
(13) При извършването на предварителния подбор и на всеки етап от процедурата комисията може при
необходимост да иска разяснения за данни, заявени от кандидатите и участниците, и/или да проверява
заявените данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица.
(14) Комисията не разглежда Техническите предложения на участниците, за които е установено, че не
отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор. Комисията разглежда допуснатите
оферти и проверява за тяхното съответствие с предварително обявените условия, след което извършва
оценяване на допуснатите технически предложения.
(15) 1. Ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на Възложителя, не се
отваря.
2. Когато част от показателите за оценка обхващат параметри от Техническото предложение, комисията
отваря Ценовото предложение, след като е извършила оценяване на офертите по другите показатели.
3. Не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на Ценовите предложения комисията обявява
най-малко чрез съобщение в Профила на купувача датата, часа и мястото на отварянето. На отварянето могат
да присъстват лицата по чл. 54, ал. 2 от ППЗОП. Комисията обявява резултатите от оценяването на офертите
по другите показатели, отваря Ценовите предложения и ги оповестява.
(16)1. Когато предложение в офертата на участник, свързано с цена или разходи, което подлежи на
оценяване, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите
участници по същия показател за оценка, Възложителят изисква подробна писмена обосновка за начина на
неговото образуване, която се представя в 5-дневен срок от получаване на искането.
2. Обосновката може да се отнася до:
1. икономическите особености на производствения процес, на предоставяните услуги или на строителния
метод;
2. избраните технически решения или наличието на изключително благоприятни условия за участника за
предоставянето на продуктите или услугите или за изпълнението на строителството;
3. оригиналност на предложеното от участника решение по отношение на строителството, доставките или
услугите;
4. спазването на задълженията по чл. 115 от ЗОП;
5. възможността участникът да получи държавна помощ.
3. Получената обосновка се оценява по отношение на нейната пълнота и обективност относно
обстоятелствата по т.2, на които се позовава участникът. При необходимост от участника може да бъде
изискана уточняваща информация. Обосновката може да не бъде приета и участникът да бъде отстранен
само когато представените доказателства не са достатъчни, за да обосноват предложената цена или разходи.
4. Не се приема оферта, когато се установи, че предложените в нея цена или разходи са с повече от 20 на сто
по-благоприятни от средните стойности на съответните предложения в останалите оферти, защото не са
спазени норми и правила, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими
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колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право,
които са изброени в приложение № 10 от ЗОП.
5. Не се приема оферта, когато се установи, че предложените в нея цена или разходи са с повече от 20 на сто
по-благоприятни от средната стойност на съответните предложения в останалите оферти поради получена
държавна помощ, когато участникът не може да докаже в предвидения срок, че помощта е съвместима с
вътрешния пазар по смисъла на чл. 107 от ДФЕС.
6. Възложителите са длъжни да уведомяват Европейската комисия за всички случаи по т. 5.
(17) Комисията разглежда допуснатите оферти и ги оценява в съответствие с предварително обявената
методика.
(18) Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от
Възложителя условия.
(19) Комисията приключва своята работа с утвърждаването на протокола от Възложителя.
(20) 1. Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, с предимство се класира офертата, в
която се съдържат по-изгодни предложения, преценени в следния ред:
1. по-ниска предложена цена;
2. по-изгодно предложение за размера на разходите, сравнени в низходящ ред съобразно тяхната тежест;
3. по-изгодно предложение по показатели извън посочените по т. 1 и 2, сравнени в низходящ ред съобразно
тяхната тежест.
2. Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място
оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани в съответствие с т.1 или ако критерият за възлагане е
най-ниска цена и тази цена се предлага в две или повече оферти.
3. На заседанието на комисията за провеждане на жребий следва да присъстват участниците в процедурата
или техни упълномощени представители и имат право да присъстват представители на средствата за масово
осведомяване.
4. Възложителят уведомява лицата по т. 3 за датата, часа, мястото и реда за провеждане на жребия, със
съобщение публикувано в Профила на купувача, на адресите посочени в чл.8, ал.1 от настоящата
документация, най-малко два работни дни преди провеждане на жребия.
Чл. 34. Определяне на изпълнител на обществената поръчка
(1) В срок от 10 дни след утвърждаване на протокола от работата на комисията Възложителят издава
мотивирано решение, с което се определя изпълнител.
(2) В решението по ал.1 Възложителят посочва и отстранените от участие в процедурата участници и оферти
и мотивите за отстраняването им.
(3) Възложителят изпраща решението на участниците в тридневен срок от издаването му.
(4) 1. В решението се посочва връзка към електронната преписка в Профила на купувача, където са
публикувани протоколите на комисията.
2. Решението по ал. 1 се изпраща:
2.1. на адрес, посочен от участника:
а) на електронна поща, като съобщението, с което се изпращат, се подписва с електронен подпис или
б) чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка;
2.2. по факс.
3. В случаите на точка 2.1. буква а), съобщението се счита за получено от адресата с получаване на
автоматично генерирано съобщение, че съобщението на Възложителя е постъпило в електронната система на
получателя.

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg -----------------------------------------------------Проектно предложение № BG14MFOP001-3.003-0001, „Събиране, управление и използване на данни за
целите на научния анализ и изпълнението на Общата политика в областта на рибарството за периода
2017-2019 г.“, финансирано от Програмата за морско дело и рибарство, съфинансирана от Европейския
съюз чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство.

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И
ГОРИТЕ

4. В случаите на точка 2.2., когато при изпращането по факс в съобщението за успешно изпращане липсва
идентификация на факса на адресата /не се изписва № на факс или име на получател/ се допуска писмено
потвърждаване за получаването на факса от страна на участника.
5. В случаите, когато решението не е получено, поради върнато електронно съобщение, неработещ факс или
такъв, който не изпраща идентификация и липса на писмено потвърждение от получателя за получаване,
Възложителят публикува съобщение в Профила на купувача на адресите, посочени в Раздел III, чл. 8, ал. 1 от
настоящата документация. Решението по ал.1 се счита връчено от датата на публикуване на съобщението.
В случаите, когато решението не е получено, поради върната пратка от куриерска или пощенска служба,
Възложителят публикува съобщение в Профила на купувача на адресите, посочени в Раздел III, чл. 8, ал. 1 от
настоящата документация. Решението по ал.1 се счита връчено от датата на публикуване на съобщението.
Чл.35. (1) При подписване на договора за обществената поръчка, определеният за изпълнител следва
да:
1. изпълни задължението по чл. 67, ал. 6 от ЗОП - представяне на 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. В случай, че
информацията по т.1 е достъпна чрез публичен безплатен регистър или информацията или достъпът до нея
се предоставя от компетентния орган на възложителя по служебен път, документите не се изискват.
2. Извърши съответна регистрация, представи документ или изпълни друго изискване, което е необходимо за
изпълнение на поръчката съгласно изискванията на нормативен или административен акт и е поставено от
възложителя в условията на обявената поръчка.
Чл.36. (1) Във връзка с провеждането на процедурата и подготовката на офертите от участниците за въпроси,
които не са разгледани в настоящите указания, се прилагат ЗОП, ППЗОП, обявлението и документацията за
обществената поръчка.
(2) При противоречие в записите на отделните документи валидни са записите в документа с по-висок
приоритет, като приоритетите на документите са в следната последователност:
(1)
Решение за откриване на процедурата;
(2)
Обявление за обществена поръчка;
(3)
Техническа спецификация;
(4)
Указания за участие;
(5)
Проект на договор за изпълнение на поръчката;
(6)
Образци за участие в процедурата.
Документът с най-висок приоритет е посочен на първо място.
Важно! При евентуално посочване на определен сертификат, стандарт, марка, модел, изискване или
друго подобно в Техническата спецификация, както и навсякъде другаде от документацията за
настоящата процедура, следва да се чете „или еквивалент“.
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