
Приложение № 4 

УКАЗАНИЯ 

 

I. ОПИСАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

1. Предмет на поръчката: „Химичен анализ на проби от морски води и биота по 

обособени позиции“ 

  

 2.Кратко описание: При изпълнение на поръчката следва да се извършат анализи на 

морски води и биота по споразумение с БДЧР № 409/03.07.2018 г. Пробонабирането ще се 

извършва от служители на Институт по океанология – БАН, гр. Варна. С оглед даване на 

максимална възможност за конкуренция поръчката е разделена на три обособени позиции, 

както следва: 

2.1.Обособена позиция № 1 „Химичен анализ на метали в морски води"  

 При изпълнение на Обособена позиция № 1 следва да бъдат извършени от 

акредитирана лаборатория определен брой анализи на метали в морски води, които 

представляват приоритетни вещества (Олово (Pb)) и специфични замърсители (Алуминий 

(Al), Желязо (Fe), Манган (Mn), Цинк (Zn), Мед (Cu), Хром III (Cr III) и Хром VI (Cr VI), 

Арсен (As)) според Рамковата директива за водите (РВД). Условията за изпълнение на 

поръчката за Обособена позиция № 1 са подробно разписани в Техническа спецификация № 

1, представляваща Приложение № 1 към обявата за събиране на оферти.  

2.2.Обособена позиция № 2 „Химичен анализ на радионуклиди в морски води“ 

 При изпълнение на Обособена позиция № 2 следва да бъдат извършени от 

акредитирана лаборатория определен брой анализи на радионуклиди в морски води, които 

представляват специфични замърсители (Естествен уран (U), Радий 226 (Ra 226), обща α-

активновност (cα) и обща β активност (cβ)) според  Рамковата директива за водите (РВД). 

Условията за изпълнение на поръчката за Обособена позиция № 2 са подробно разписани в 

Техническа спецификация № 2, представляваща Приложение № 2 към обявата за събиране 

на оферти. 

2.3.Обособена позиция № 3 „Химичен анализ на замърсители в риба (биота) и други морски 

храни“ 

 При изпълнение на обособена позиция № 3 следва да бъдат извършени от 

акредитирана лаборатория определен брой анализи на приоритетни вещества (Кадмий (Cd), 

Олово (Pb), Живак (Hg), Полициклични Ароматни Въглеводороди (PAHs), Бензо (а) пирен 

(Benzo[a]pyrenе), Диоксини и Диоксиноподобни съединения, Диоксиноподобни 

Полихлорирани Бифенили (PCB 77, 105, 118, 126, 156, 169, 170) (Dioxines, Furanes and dl-

PCB)), специфични замърсители (Полихлорирани бифенили (PCB 28, 52, 101, 138, 153, 180), 

радионуклиди: Стронций (Sr-90), Йод (I-131), Плутоний (Pu-239) Америций (Am-241), 

Цезий (Cs-134) и Cs-137 (без H-3, C-14 и К-40)), влагосъдържание и липидно съдържание 

(мазнини) в проби от риба (биота)и други морски храни според Рамковата директива за 

морска стратегия – Дескриптор 9 (РДМС – Д9). Условията за изпълнение на поръчката за 

Обособена позиция № 3 са подробно разписани в Техническа спецификация № 3, 

представляваща Приложение № 3 към обявата за събиране на оферти. 

3.Прогнозна стойност на поръчката – до 50 000лв без ДДС и 60 000лв с ДДС. 

Прогнозната стойност на поръчката е разделена по обособени позиции, както следва: 

3.1.За Обособена позиция № 1 – 7000 лв. без ДДС и 8400 лв с ДДС. 

3.2.За Обособена позиция № 2 – 3000 лв. без ДДС и 3600 лв. с ДДС 

3.3.За Обособена позиция № 3 – 40 000 лв. без ДДС и 48 000 лв. с ДДС 

В посочените стойности са включени всички разходи по изготвяне на анализите, 

включително осигуряване на подходящи съдове за пробонабирането според изискванията на 

методите на изследване, хладилни боксове за транспортиране, както и транспорт на пробите 

от Институт по океанология – БАН до лабораторията, където ще се извършват анализите. 

4.(1) Срок на договора за изпълнение за всяка обособена позиция –  до 20.11.2018 г. 

(2)Етапи на изпълнение на поръчката за всяка обособена позиция, описани в 

Техническите спецификации: 

- Първи етап – срок за отчитане на изпълнението – не по-късно от 30.09.2018 г. 



- Втори етап – срок за отчитане на изпълнението – не по-късно от 20.11.2018 г. 

5.Начин на плащане за всички обособени позиции: в лева, по банков път, отложено до 

30 дни от датата на приемане на доклада за всеки етап, както следва: 

5.1. Първо плащане - 50 % от стойността на договора за съответната обособената 

позиция; 

5.2. Второ (окончателно) плащане – 50% от стойността на договора за съответната 

обособената позиция; 

6.Приемане на извършената работа: приемането/предаването на извършената работа за 

услугите по всяка Обособена позиция се извършва, съгласно т. IV от съответната 

Техническа спецификация. 

7.Място на изпълнение: на територията на Република Българи или чужбина.  

 

II. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ.  

1.Изисквания за лично състояние на участниците: 

- За участниците следва да не са налице основанията по чл. 54, ал.1, т.1-5 и т.7 от 

ЗОП. Наличието на обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т.1-5 и т.7 от ЗОП е основание за 

отстраняване на участника.  

- Участниците декларират липсата на основания за отстраняване чрез попълване на: 

Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП и Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3 -5 от 

ЗОП, съгласно чл. 97, ал. 5 от ППЗОП. 

- Декларацията за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се 

подписва от лицата, които представляват участника. Когато участникът се представлява 

от повече от едно лице, декларацията за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП се 

подписва от лицето, което може самостоятелно да го представлява.  

 Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на 

поръчката и/или се позовава на капацитета на трети лица, изискванията по чл. 54, ал.1 от 

ЗОП се прилагат за подизпълнителите и за третите лица, като и за тях се представят 

декларациите по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП, съобразно изискванията на чл. 97, ал. 6 от ППЗОП. 

В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, обстоятелствата 

по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 от ЗОП се отнасят за всеки член на обединението, като за всеки 

член на обединението се представят декларациите по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП, съобразно 

изискванията на чл. 97, ал. 6 от ППЗОП.  

На етап сключване на договор участникът, избран за изпълнител за съответната 

обособена позиция, следва да представи следните доказателства за съответствието си с 

изискванията за лично състояние: 

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

б. За обстоятелството по чл.54, ал.1, т.3 от ЗОП - удостоверение от органите по 

приходите и удостоверение от общината по седалището на Възложителя и от общината по 

седалището на участника.  

Когато участникът, избран за изпълнител е чуждестранно лице се прилагат условията 

на чл. 57, ал. 3,4 и 5 от ЗОП 

 

2.Критерии за подбор:  

2.1. Възложителят поставя следните изисквания по чл. 60, ал. 1, т. 2 от ЗОП за всяка 

обособена позиция поотделно: 

 

2.1.1. За Обособена позиция № 1: Участникът да има валидна акредитация по стандарт EN 

ISO/IEC-17025 /или еквивалент/ по отношение на методите за анализ по показателите от 

предмета на обособената позиция, като границите на методите за изпитване да са 30% от 

СГС – СКОС, посочени в таблици 1 и 2 от Техническа спецификация № 1. 

Информацията се представя чрез попълване на декларация (образец № 6). 

 

2.1.2. За Обособена позиция № 2: Участникът да има валидна акредитация по стандарт EN 

ISO/IEC-17025 /или еквивалент/ по отношение на методите за анализ по показателите от 



предмета на обособената позиция, като границите на методите за изпитване да са 30% от 

СГС – СКОС, посочени в таблица 1 от Техническа спецификация № 2 /за показателите, за 

които е приложимо/. 

Информацията се представя чрез попълване на декларация (образец № 7). 

 

2.1.3. За Обособена позиция № 3: Участникът да има валидна акредитация по стандарт EN 

ISO/IEC-17025 /или еквивалент/ по отношение на методите за анализ по показателите от 

предмета на обособената позиция, като границите на методите за изпитване да са 30% от 

МДК според съответния регламент, посочени в таблица 1 от Техническа спецификация № 3. 

Информацията се представя чрез попълване на декларация (образец № 8). 

 

На етап сключване на договор, участникът, избран за изпълнител за съответната 

обособена позиция, следва да представи актуални доказателства за съответствието му със 

съответното изискване на възложителя по т. 2.1.1., 2.1.2. или 2.1.3.: 

1.Заверено копие на валиден сертификат /или еквивалентен документ/ на лабораторията за 

акредитация по стандарт EN ISO/IEC-17025 /или еквивалент/ по отношение на методите за 

анализ по показателите от предмета на обособената позиция, придружен със заверени копия 

на съответните части от документа, удостоверяващ обхвата на акредитацията, включващи 

показателите от предмета на обособената позиция. 

2.Декларация, съдържаща актуална информация относно границите на методите за 

изпитване, включваща и изявление, че за времето на поръчката тези граници няма да бъдат 

променяни. 

 

Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят 

всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в 

декларациите по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП, както и 

съответствие с поставените критерии за подбор, когато това е необходимо за 

законосъобразното провеждане на възлагането. Такива документи се представят и за 

подизпълнителите и третите лица, ако има такива. 

 

III.ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 
1. Редът и условията, при които ще се определи изпълнител на обществената поръчка са 

съгласно Закона за обществените поръчки и Правилника за неговото прилагане. 

2. Участник в настоящото възлагане чрез събиране на оферти с обява може да бъде всяко 

българско или чуждестранно лице или техните обединения, както и всяко друго 

образувание, което има право да изпълнява строителство, доставки или услуги съгласно 

законодателството на държавата, в която е установено. 

3. Офертите се представят на български език. Ако участникът представя документи на 

чужд език, същите следва да са придружени с превод на български език. Всички документи, 

които не са в оригинал, се представят в заверен за вярност вид.  

4.  До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник може да промени, 

допълни или да оттегли офертата си; 

5. Оферти могат да се подават за една или повече обособени позиции. Всеки участник има 

право да представи само една оферта за всяка една обособена позиция. Варианти на 

офертата не се допускат; 

6. Офертата се подава в запечатана и надлежно надписана непрозрачна опаковка, като при 

приемането й върху нея се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и 

посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава 

документ. Възложителят не приема за участие и връща незабавно на участниците оферти, 

които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или са в незапечатана 

или скъсана опаковка. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър. 

7. При подготовка на офертите участниците са длъжни да спазват изискванията на 

възложителя и приложените образци на документи; 

8. Документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителни 

функции, назовани в регистрацията или удостоверението за актуално състояние и/или 



упълномощени за това лица, за което се изисква представяне на заверено пълномощно за 

изпълнение на такива функции; 

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

поставя условие обединението да определи партньор, който да го представлява за целите на 

обществената поръчка и уговаряне на солидарна отговорност на членовете на обединението 

за изпълнението на договора. За изпълненито на това условие, участник-обединение 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; клауза за солидарна отговорност на 

членовете на обединението; дейностите, които ще изпълнява всеки негов член.  

10. Всеки кандидат или участник може да се позове на капацитета на трети лица при 

условията на чл. 65 от ЗОП.   

11. Всеки участник може свободно да ползва подизпълнители, при условията на чл. 66 от 

ЗОП, но задължително следва да е посочил това обстоятелство. В случай, че ще ползват 

подизпълнители, избраните за Изпълнители сключват договор за подизпълнение с 

подизпълнителите, посочени в офертата им. Сключването на договор за подизпълнение не 

освобождава изпълнителя от отговорността му за изпълнение на договора за обществена 

поръчка. 

А.) Изпълнителите нямат право да: 

- сключват договор за подизпълнение с лице, за което е налице обстоятелство по чл. 54, ал. 1 

от ЗОП; 

- възлагат изпълнението на една или повече от дейностите, включени в предмета на 

обществената поръчка на лица, които не са подизпълнители; 

- заменят посочен в офертата подизпълнител, освен в случай на необходимост, съгл. чл.66, 

ал. 11 от ЗОП; 

Б.) В срок до три дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително 

споразумение към него, или на договор, с който се заменя посочен подизпълнител, 

изпълнителят изпраща заверено копие от договора или допълнителното споразумение на 

Възложителя. 

В.) 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.  

12. Оферти, които не отговарят на изискванията на възложителя, съгласно настоящите 

условия, ще бъдат отстранявани от участие. 

 

IV. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОФЕРТАТА 

1. Офертата на участника трябва да съдържа задължително следните документи 

(информация), поставени в папка, за всяка обособена позиция, за която участва 

поотделно: 

  1.1. Представяне на участника (Образец № 1), в което се включват следните Данни за 

участника: 

- когато той е юридическо лице или едноличен търговец: 

a. Наименование на участника, ЕИК; 

b. Адрес на управление; 

c. Адрес за кореспонденция; 

d. Представляващ участника (трите имена,  длъжност) 

e. телефон, факс, електронен адрес 

f. банкова сметка, по която да бъдат превеждани суми ако бъде избран за изпълнител. 

- Когато участникът е физическо лице представя: пълни данни по лична карта, адрес за 

кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес, банкова сметка;  

- Когато участникът е обединение – данни за участниците в обединението и се представя 

документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва 

представляващият;  

 1.2. 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. 

 1.3. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП и за липса на обстоятелството по 

чл. 101, ал. 11 от ЗОП – Образец № 2; 

  1.4. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП – Образец № 3; 

  1.5. Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

контролираните от тях лица и техните действителни собственици – Образец № 4; 

    1.6. Декларация по чл. 66 от ЗОП относно: 1.Третите лица, които ще използва; 2. 

видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и 

съответстващия на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и 

предвидените подизпълнители  – Образец № 5 и доказателствата към нея; 

  1.7.Декларация (Образец № 6, № 7 или № 8) за съответствие с критериите за подбор 

за съответната обособена позиция; 

1.8. Техническо предложение за съответната обособена позиция (Образец № 9, № 10 

и № 11), придружено със: 

- Пълномощно на лицето, което е упълномощено да представлява участника (ако е 

приложимо).   

       1.9. Ценово предложение за съответната обособена позиция (Образец № 12) 

 Участниците предлагат цена за цялостно изпълнение на пълния обем анализи по 

съответната  обособена в лева без ДДС и с начислен ДДС (20%), която не следва да 

надхвърля определената от възложителя прогнозна стойност за всяка обособена позиция. 

Противното ще бъде основание за отстраняване на участника. Посочените стойности следва 

да включват всички разходи по изпълнение предмета на обособената позиция, включително 

осигуряване на подходящи съдове за пробонабирането според изискванията на методите на 

изследване, хладилни боксове за транспортиране, както и транспорт на пробите от Институт 

по океанология – БАН до лабораторията, където ще се извършват анализите. Цените следва 

да бъдат в лева, числа с не повече от два знака след десетичната запетая. 

 

ВАЖНО: Участниците носят пълната отговорност за правилното и пълно попълване на 

образците на техническо и ценово предложение, като в случай на констатирани липсващи 

или непълни предложения – технически или ценови, това ще бъде основание за 

отстраняването им. Участниците ще бъдат отстранявани и в случай, че изменят или 

допълнят образците на техническо и ценово предложение.  

  

      2.Документите описани в т.1 се комплектоват в папка. Папката се поставя в непрозрачна 

опаковка, на която трябва да бъде изписана следната информация: 

ОФЕРТА  

във връзка с обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.3 от ЗОП  

за избор на изпълнител с предмет: 

„Химичен анализ на проби от морски води и биота по обособени позиции“ 

наименование на участника,  

адрес за кореспонденция, 

телефон, факс, електронен адрес 

№ и наименование на обособена/и позиция/и, за които подава оферта 

 

     3. Изготвената оферта съгласно т. 2. се представя от участника или от упълномощен от 

него представител, лично или по пощата, с препоръчано писмо с обратна разписка, на адрес: 

гр. Варна, деловодството на ИО БАН – гр. Варна, на адрес: гр. Варна, кв. Аспарухово, ул. 

Първи май № 40. 

     4. Разяснения по условията на обявата: Заинтересованите лица могат да поискат 

разяснения по условията на обявата до три дни преди изтичането на срока за 

получаване на оферти. Възложителят е длъжен най-късно на следващия работен ден да 



публикува в профила на купувача писмени разяснения по условията на обществената 

поръчка. 

     5. Отварянето на офертите ще се извърши в зала Семинарна на ИО БАН – гр. Варна, на 

адрес: гр. Варна, кв. Аспарухово, ул. Първи май № 40. Отварянето на офертите е публично и 

на него могат да присъстват представители на участниците /чл. 97, ал. 3 ППЗОП/. 

 

V. РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

 1.Разглеждането и оценяването на офертите ще се извърши съгласно реда, определен от 

ЗОП – глава 26-та и ППЗОП.  

 2.Основания за отстраняване 

2.1.Възложителят отстранява участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 

1, т. 1-5 и 7 от ЗОП, възникнали преди или по време на възлагането, а именно когато: 

2.1.1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:  

- престъпление по чл. 108а от Наказателния кодекс – тероризъм 

- престъпление по чл. 159а – 159г от Наказателния кодекс – трафик на хора; 

- престъпления против трудовите права на гражданите по чл. 172 от Наказателния кодекс; 

- престъпления по чл. 192а от Наказателния кодекс; 

- престъпление против собствеността по чл. 194 – 217 от Наказателния кодекс; 

- престъпление против стопанството по чл. 219 – 252 от Наказателния кодекс; 

- престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително 

изпиране на пари, по чл. 253 – 260 от Наказателния кодекс; 

- подкуп по чл. 301 – 307 от Наказателния кодекс; 

- участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; 

- престъпления против околната среда по чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс. 

2.1.2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, 

аналогично на тези по т. 2.1, в друга държава членка или трета страна;  

2.1.3. Има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на 

чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към 

държавата или към общината по седалището на възложителя и на  участника, или 

аналогични задължения, установени с акт на компетентен 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, освен ако размерът на неплатените дължими данъци или 

социалноосигурителни вноски е не повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот на 

участника за последната приключена финансова година;  

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

2.1.5. Установено е, че участникът: 

- е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване 

липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за 

подбор; 

- не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване 

липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за 

подбор; 

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

2.2.Възложителят  отстранява участник, който е обединение и са налице някои от 

обстоятелствата по чл.54, ал.1, т. 1-5 и 7 от ЗОП за физически и/или юридически лица - 

членове на обединението. Отстраняването на участниците се извършва съобразно 

изискванията на  чл. 57 от ЗОП.  

2.3.Възложителят отстранява участник и на основанията по чл.107 от ЗОП: 

а/ участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго 

условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в документацията /в 

настоящия случай обявата и приложенията й/; 

б/ участник, който е представил оферта, която не отговаря на: 

• предварително обявените условия на поръчката; 



• 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 към чл. 115 ЗОП; 

в/ участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 ЗОП или чиято оферта 

не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5 ЗОП; 

2.4.Възложителят отстранява: 

а/ участници, които са свързани лица. 

б/ участници, за които се установи, че са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни 

собственици, освен ако не е налице изключението по чл. 4 от същия закон. 

в/ участник, представил самостоятелно оферта, и в същото време участва в обединение или 

е дал съгласие да бъде подизпълнител на друг участник. 

  

 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 и относими към предмета на поръчката, както следва: 

А. Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки: 

Национална агенция по приходите: 

- Информационен телефон на НАП - 0700 18 700; 

Интернет адрес: http://www.nap.bg  

Б. Относно задълженията, опазване на околната среда: 

Министерство на околната среда и водите: 

Координатите относно задълженията за опазване на околната среда са променени и 

са, както следва: 

- Информационен център на МОСВ  

- София 1000, бул. "Княгиня Мария Луиза" № 22, Телефон: 02/ 940 6237; 

- Интернет адрес: http://www.moew.government.bg  

В. Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд: 

Министерство на труда и социалната политика: 

- Интернет адрес:  http://www.mlsp.government.bg;  

- гр. София 1051, ул. Триадица №2, Телефон: 8119 443. 

 

3.Критерий за възлагане на поръчката и за трите обособени позиции -  
икономически най-изгодната оферта ще бъде определена въз основа на критерий за 

възлагане „най-ниска цена“. 

 На първо място ще бъде класиран участникът, предложил най-ниска обща цена за 

цялостно изпълнение на поръчката за съответната обособена позиция.  

 

VI.Сключване на договор: 

1. Възложителят сключва писмен договор за изпълнение на обществената поръчка с 

определения изпълнител за съответната обособена позиция по реда на чл. 194 от ЗОП и при 

приложимите условия на чл.112 от ЗОП.  

 2. Преди подписване на договора определеният за изпълнител участник е длъжен да 

представи актуални документи, издадени от компетентен орган, удостоверяващи 

съответствието му с изискванията за лично състояние и попълнен образец на декларация 

по по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП). 

На основание чл. 40 от ППЗОП в случай, че определеният изпълнител е 

неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, договорът се 

сключва след като изпълнителя представи заверено копие от удостоверение за данъчна 

регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно 

законодателството на държавата, в която обединението е установено. 

 4. Договорът се сключва в съответствие с приложения в документацията проект, 

допълнен с всички предложения от офертата на участника, определен за изпълнител.  



5. Договорът не се сключва, ако при неговото подписване участникът, определен за 

изпълнител, не изпълни задълженията си по чл. 112, ал. 1 от ЗОП.      

6.На основание чл. 194 ал. 2 от ЗОП възложителят може да сключи договор със 

следващия класиран участник, когато избраният изпълнител откаже да сключи договор или 

не се яви за сключването му в определения от възложителя срок, без да посочи обективни 

причини. 

 7.Изменение на договора за обществена поръчка се допуска:  

(1) в случаите по чл. 116, ал. 1, т. 2-6 от ЗОП, като на основание чл. 194, ал. 3 от ЗОП в 

случаите по чл. 116, ал. 1 т. 6 от ЗОП изменението на договор е допустимо, при условие, че 

след изменението общата стойност на договора не надхвърля праговите стойности по чл. 20, 

ал. 3 от ЗОП. 

(2) На основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП: при намаление на договорената цена в полза на 

възложителя. 

  

 По въпроси, свързани с провеждането на възлагането и подготовката на офертите 

на участниците, които не са разгледани в обявата и приложенията й, се прилагат 

разпоредбите на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагане на 

закона за обществените поръчки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


