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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 
към покана с изх. №2 от 07.04.2016г. относно избор на изпълнител на обществена 

поръчка за услуга по реда на Глава осма  „а” от ЗОП – чрез публична покана с предмет: 
„Комплексно почистване на административната сграда на Община Смолян, сградата 

на Стоматологичната поликлиника и Областен информационен център - Смолян“ 

 

 

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ И 

УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА  

 

 

 

РАЗДЕЛ I 

ОБЩИ УСЛОВИЯ 

 

1. На основание чл.16г, ал.1 от Закона за обществените поръчки, настоящата поръчка е 

предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с 

увреждания.  

Предметът на поръчката е включен в списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с 

увреждания, поради което същата е предназначена за изпълнение от специализирани 

предприятия или кооперации на хора с увреждания. 

 

2.  Заявления или оферти могат да подават и други заинтересовани лица извън тези, за 

които поръчката е запазена, като офертите на тези лицата се разглеждат само ако няма: 

- участник, за когото поръчката е запазена и който отговаря на критериите за подбор, или  

- участник, за когото поръчката е запазена и чиято оферта отговаря на изискванията на 

възложителя. 

3. Участник, който е специализирано предприятие или кооперация на хора с увреждания, 

посочва в офертата си номера, под който е вписан в регистъра на специализираните 

предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с 

увреждания, или информация относно регистрация в еквивалентен регистър на държава – 

членка на Европейския съюз. 

4. Участник, който е специализирано предприятие или кооперация на хора с увреждания, 

може да участва в настоящата обществена поръчка, при условие че може да изпълни 80 на 

сто от нейния предмет със собствено производство или ресурс. При невъзможност за 

самостоятелно изпълнение в този обем той може да ползва подизпълнители или да се 

позовава на ресурсите на трети лица, при условие че и те са специализирани предприятия 

или кооперации на хора с увреждания, за което се представя информация по реда на т.3. 

5. Участник в настоящото производство за възлагане на обществена поръчка може да 

бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни 
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обединения, като възложителят не изисква обединенията да имат определена правна форма, 

за да могат да представят оферта. 

6. Участник не може да бъде отстранен от производството за възлагане на обществена 

поръчка на основание на неговия статут или правната му форма, когато той или участниците 

в обединението имат право да предоставят съответната услуга, доставка или строителство в 

държавата членка, в която са установени. 

 

 

РАЗДЕЛ II 

СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 

 

 1. За доказване на техническите възможности и квалификацията на участниците 

възложителят изисква от тях да представят следните документи по чл. 51, ал. 1 от ЗОП: 

1.1. Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената 

поръчка, изпълнени през последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на 

офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, изготвен съгласно образец № 

8, ведно с приложено/и към него доказателство/а за извършената/ите услуга/и. 

Забележка: Еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка са услугите за 

почистване на сгради. 

Доказателството за извършената услуга се предоставя под формата на заверено от 

участника копие на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или 

чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата. 

1.2. Декларация за техническото оборудване, с което разполага участникът за 

изпълнение на услугата – по образец съгласно образец № 7. 

Забележка:  

Когато участникът предвижда използването на ресурси на трети лица /т.е. 

участникът не е собственик на предвиденото за изпълнение на поръчката оборудване/, 

следва да представи и доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на 

разположение ресурсите на третите лица. 

 

2. Минимални изисквания към техническите възможности на участниците: 

2.1. Участникът трябва има опит при изпълнението на услуги, сходни с предмета на 

настоящата обществена поръчка, включително да е изпълнил през последните 3 /три/ 

години, считано от датата на подаване на офертата услуга, свързана с почистване на 

сгради. 

Забележка: Покриването на изискването се удостоверява с документите по т.1.1 

от настоящия раздел. 

 

2.2. Участникът следва да разполага с необходимото техническо оборудване за 

изпълнение на услугата в минимален изискуем обем, както следва: 

- 2 /два/ подопочистващи автомата,  

- 4 /четири/ броя хигиенни колички, 

- 4 /четири/ броя прахосмукачки. 

 

Забележка: Покриването на изискването се удостоверява с декларацията и в 

приложимите случаи – доказателствата по т.1.2 от настоящия раздел 

4. Приложение на изискванията към участниците спрямо обединение, което не е 

юридическо лице: 

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

критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението.  

5. Участник може да докаже съответствието си с изискванията за технически 

възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези 

случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните 
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възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще 

има на разположение ресурсите на третите лица. Трети лица може да бъдат посочените 

подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на 

участника с тях. 

6. Съгласно чл.53а от ЗОП участник може да представи удостоверение за регистрация 

в официален списък на одобрени стопански субекти на държава - членка на Европейския 

съюз. В този случай възложителят не може да отстрани участник от процедурата по 

възлагане за обществена поръчка или да откаже да сключи договор с него на основание, че 

не е представил някой от документите по чл.47, ал.10, чл.50, ал.1 и 2, чл.51 и чл.53, ал. 1 от 

ЗОП, при условие че обстоятелството се доказва от представеното удостоверение. 

7. Съгласно чл.53б от ЗОП възложителят не може да отстрани участник от 

процедурата за възлагане на обществена поръчка или да откаже да сключи договор с него на 

основание, че не е представил документ по чл.51 или чл.53, ал.1 от ЗОП, когато: е представил 

удостоверение за вписване в професионален регистър, създаден по силата на закон, или 

еквивалентен документ, издаден от организация, установена в друга държава – членка на 

Европейския съюз, и от посоченото удостоверение или еквивалентния документ може да се 

установи наличието на обстоятелствата, които биха се доказали със съответния документ, 

изискан от възложителя. 

 

 

РАЗДЕЛ III 

УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА 

 

1. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в избора може да 

промени, допълни или да оттегли офертата си. 

2. Всеки участник в избора има право да представи само една оферта, като 

възложителят не допуска представяне на варианти. 

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

подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. В 

настоящото производство за възлагане на обществена поръчка едно физическо или 

юридическо лице може да участва само в едно обединение. Свързани лица или свързани 

предприятия не може да бъдат самостоятелни участници в настоящото производство за 

възлагане на обществена поръчка. 

4. Лицата могат да поискат писмено от възложителя разяснения по публичната покана 

и приложенията към нея до три дни преди изтичане на срока за получаване на оферти. В този 

случай - при писмено искане, направено до три дни преди изтичане на срока за получаване на 

оферти, възложителят най-късно на следващия ден публикува в профила на купувача писмени 

разяснения по условията на обществената поръчка. 

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

обявените от възложителя условия. 

6. Всяка оферта трябва да съдържа: 

6.1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан 

от участника. 

6.2. Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за 

търговския регистър, 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 

производството.  Участник, който е специализирано предприятие или кооперация на 

хора с увреждания, посочва и номера, под който е вписан в регистъра на 

специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от 

Агенцията за хората с увреждания, или информация относно регистрация в 

еквивалентен регистър на държава – членка на Европейския съюз - следва да бъде 

изготвено съгласно образец № 1. 
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Забележка:  

Ако участникът е обединение, документът по настоящата точка се представя за 

всяко физическо и/или юридическо лице, включено в обединението. 

Когато участникът в производството е чуждестранно физическо или юридическо 

лице или техни обединения документът по настоящата точка се представя в официален 

превод на български език. „Официален превод“ съобразно разпоредбата на §1, т.16а от 

Допълнителната разпоредба на ЗОП е „превод, извършен от преводач, който е вписан в 

списък на лице, което има сключен договор с Министерството на външните работи за 

извършване на официални преводи“.  

 

6.3. Заверено от участника копие на договора за обединение, когато участникът е 

обединение, което не е юридическо лице / неперсонифицирано дружество по Закона за 

задълженията и договорите. 

Забележка:  

Договорът за обединението задължително трябва да съдържа клаузи, които: 

- да съдържат информация за разпределението на участието на лицата, включени в 

обединението, при изпълнението на дейностите, предмет на поръчката – описание на 

видовете работи и дейности, които ще изпълнява всеки участник в обединението;  

- да гарантират по безусловен начин, че: 

- всички членове на обединението са отговорни заедно и поотделно за изпълнението 

на договора, в това число за качественото му изпълнение съгласно договора за 

изпълнение на обществената поръчка независимо от срока, за който е създадено 

обединението. 

- съставът на обединението няма да се променя след подаването на офертата. 

- всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия период на 

изпълнение на договора за настоящата обществена поръчка, в случай че 

обединението бъде избрано за изпълнител. 

 

6.4. Пълномощно на лицето, което представлява участника в производството, 

или еквивалентен документ.  

Пълномощно се представя, когато: 

6.4.1. Участникът е обединение, което не е юридическо лице; в тези случаи лицето, 

представляващо участника, следва да бъде упълномощено от всички участници в 

обединението. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и 

упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да 

подпише офертата и да представлява участника в производството. Не се представя 

пълномощно на лицето, което представлява участник в производството – обединение, което 

не е юридическо лице, ако в договора за обединение участниците изрично са го определили 

за лице, което представлява обединението.  

6.4.2. Офертата не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно 

актуалната му регистрация. 

Забележка: Вместо пълномощно за допустимо се счита и представянето на 

всякакъв друг документ, доказващ представителните функции на лицето, което 

представлява участника в производството.  

6.5. Доказателства за техническите възможности и квалификация, а именно 

документите по т.1 от раздел II. 

6.6. Посочване на видовете работи от предмета на поръчката, които ще се 

предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от 

стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители, изготвено 

съгласно образец № 4. 

6.7. Декларация за приемане на условията на проекта на договор, изготвена 
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съгласно образец № 5. 

6.8. Декларация, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, 

включително минимална цена на труда и условията на труд, изготвена съгласно образец 

№ 6.  

6.9. Техническо предложение за изпълнение на поръчката, изготвено съгласно 

образец № 2. Към Техническата оферта участниците прилагат разработена от тях Работна 

програма за изпълнение на поръчката, която включва описание на всички видове дейности, 

включително детайлни описания на цялостното изпълнение на поръчката, начина на работа, 

методите, средствата и инструментите за изпълнение, дейностите и конкретните действия по 

изпълнението им в тяхната последователност и взаимообвързаност съобразно логическата им 

обвързаност и приетия подход за изпълнение с оглед постигане на поставените цели /следва 

да се обхванат и опишат всички дейности, необходими за изпълнението на поръчката, в това 

число описание на процеса на изпълнение на всяка дейност, техническия и човешки 

потенциал, който ще бъде ангажиран за изпълнение предмета на процедурата и всичко 

необходимо и относимо към цялостното изпълнение на поръчката. Към нея следва да се 

приложи и Списък на препаратите, които ще се използват при изпълнение на поръчката. 

6.12. Ценово предложение, изготвено съгласно образец № 3. 

7. С офертата си участниците може без ограничения да предлагат ползването на 

подизпълнители. 

8. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, 

документите по т.6.2 се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в 

обединението, документите по т.6.5 се представят само от участниците в обединението, чрез 

които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл.25, ал.2, т.6 от 

ЗОП, а декларацията по т.6.8 се представя само за участниците в обединението, които ще 

изпълняват дейности, свързани със услуги. 

9. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице 

или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по т. 6.2 се 

представя в официален превод, а останалите документи, които са на чужд език, се представят 

в превод. 

10. Срокът за получаване на оферти и мястото на тяхното подаване са 

определени, както следва: офертите се представят в сградата на общинска администрация 

Смолян, адрес: гр. Смолян, бул. България 12, Приемна № 1 – Деловодство, всеки работен ден 

от 08:30 часа до 17:00 часа до крайния срок за подаване на оферти за участие, а именно до 

18.04.2016г. 

 11. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от 

упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна 

разписка. Надписването на плика се извършва по следния начин: 

В горния десен ъгъл на плика се изписва: 

До Oбщина Смолян за участие в производство по избор на изпълнител на обществена 

поръчка за УСЛУГА по реда на Глава осма „а” от ЗОП – чрез публична покана, с 

предмет:  

„Комплексно почистване на административната сграда на Община Смолян, сградата 

на Стоматологичната поликлиника и Областен информационен център - Смолян“. 

  

В долния ляв ъгъл на плика се посочват името на участника, адреса за кореспонденция на 

участника и по възможност телефон, факс и/или e-mail. 

Върху плика на се поставят никакви други обозначения и не се полагат никакви други 

фирмени печати и знаци. 

 12. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и 

часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на 

приносителя се издава документ. 

13. Възложителят не приема за участие в избора и връща незабавно на участниците 

оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в 
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незапечатан или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра по т. 12. 

14. Офертата може да се представи и по електронен път при условията и по реда на 

Закона за електронния документ и електронния подпис. В този случай участникът е длъжен 

да представи на възложителя всички документи, които не са в електронен вид, по реда на т. 

11 преди изтичането на срока за получаване на офертите. Условията и редът за получаване и 

съхраняване на офертите, изпратени по електронен път, са уредени с Правилника за 

прилагане на Закона за обществените поръчки. 

15. Срокът на валидност на офертите в календарни дни, представляващ времето, през 

което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти, е 90 

/деветдесет/ календарни дни, считани от крайната дата за подаване на офертите. 

16. Възложителят кани участниците да удължат срока на валидност на офертите, 

когато той е изтекъл. Участник, който след покана и в определения в нея срок не удължи 

срока на валидност на офертата си, се отстранява от участие. 

17. Когато за някой от посочените документи от офертата е определено, че може да се 

представи в „заверено копие”, за такъв документ се счита този, при който копието на 

документа е ясно четливо и има следното съдържание: 

17.1. Гриф „вярно с оригинала”. 

17.2. Името и фамилията на лицето, заверило документа. 

17.3. Датата, на която е извършена заверката. 

17.4. Собственоръчен подпис на посоченото лице, положен със син цвят под 

заверката. 

17.5. Положен мокър печат на участника. 

 

 

 

РАЗДЕЛ ІV 

РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

 

1. Получаването, разглеждането и оценката на офертите се извършва от назначена от 

възложителя комисия в съответствие с предварително обявените условия. 

2. След получаване на офертите членовете на комисията представят декларации за 

обстоятелствата по чл. 35, ал. 1, т. 2 - 4 от ЗОП. 

3. Постъпилите оферти се отварят на 19.04.2016г. от 09:00 часа в Зала № 343 на третия 

етаж на административната сграда на община Смолян, находяща се в гр. Смолян на бул. 

България 12. При промяна на датата и часа на отваряне на офертите участниците се 

уведомяват писмено. 

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

производството или техни упълномощени представители, както и представители на 

средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за 

достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Представител на участник се допуска 

след удостоверяване на неговата самоличност и/или представяне на съответното 

пълномощно, когато е необходимо, а останалите лица – след удостоверяване на качеството, в 

което присъстват. 

Присъстващите лица вписват имената си и се подписват в изготвен от комисията 

списък, удостоверяващ тяхното присъствие. 

5. Комисията по т.1 отваря офертите по реда на тяхното постъпване, при което 

обявява ценовите предложения и предлага по един представител от присъстващите 

участници да подпише техническите и ценовите предложения. 

6. Комисията по т.1 съставя протокол за получаването, разглеждането и оценката на 

офертите и за класирането на участниците, който протокол се представя на възложителя за 

утвърждаване, след което в един и същи ден се изпраща на участниците и се публикува в 

профила на купувача при условията на чл. 22б, ал. 3 от ЗОП. 
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Когато в процедурата участват едно или повече специализирани предприятия 

или кооперации на хора с увреждания, които са вписани в регистъра по чл. 16г, ал. 7 от 

ЗОП, и/или техни обединения, и офертите на тези лица отговарят на изискванията на 

Възложителя, офертите на останалите участници  няма да се разглеждат и оценяват. 

 

7. Комисията по т.1 предлага за отстраняване от производството участник: 

7.1. Който не е представил някой от необходимите документи или информация по т.6. 

от раздел III. 

7.2. Чиято оферта не отговаря на минималните изисквания към техническите 

възможности. 

7.3. Който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените 

условия на възложителя или тези, съдържащи се в императивни законови норми. 

8. Когато офертата на участник съдържа предложение с числово изражение, което 

подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на 

предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, комисията по т.1 

трябва да изиска от него подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване и да 

определи разумен срок за представяне на обосновката, който не може да бъде по-кратък от 3 

/три/ работни дни от получаване на искането за това. 

9. Комисията по т.1 може да приеме писмената обосновка по т.8 и да не предложи за 

отстраняване офертата, когато са посочени обективни обстоятелства, свързани със: 

 оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка; 

 предложеното техническо решение; 

 наличието на изключително благоприятни условия за участника; 

 икономичност при изпълнение на обществената поръчка; 

 получаване на държавна помощ. 

10. Когато участникът не представи в срок писмената обосновка или комисията по т.1 

прецени, че посочените обстоятелства не са обективни, участникът се предлага за 

отстраняване от производството. 

11. Когато комисията по т.1 установи, че офертата на участник е с необичайно ниска 

цена поради получена държавна помощ, чието законово основание е невъзможно да бъде 

доказано в определения срок, тя може да предложи офертата да се отхвърли и участникът да 

се отстрани. 

12. Комисията по т.1 приключва своята работа с предаване на протокола по т.6 на 

възложителя. 

13. При липса на забележки протоколът по т.6 се утвърждава от възложителя. 

 

 

РАЗДЕЛ V 

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА.  

СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 
 

1. Възложителят прекратява производството за възлагане на обществена поръчка с 

мотивирано решение, когато: 

1.1. Не е подадена нито една оферта или няма участник, който отговаря на 

предварително обявените условия от възложителя. 

1.2. Всички оферти не отговарят на предварително обявените условия от възложителя. 

1.3. Всички оферти, които отговарят на предварително обявените от възложителя 

условия, надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури. 

1.4. Класираните участници откажат да сключат договор. 

1.5. Отпадне необходимостта от провеждане на производството в резултат на 

съществена промяна в обстоятелствата, включително при невъзможност да се осигури 

финансиране за изпълнението на поръчката по причини, които възложителят не е могъл да 

предвиди. 
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1.6. Са установени нарушения при откриването и провеждането му, които не могат да 

бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявено. 

1.7. Поради наличие на някое от основанията по т.6 от настоящия раздел не се 

сключва договор за обществена поръчка. 

2. Възложителят може да прекрати производството с мотивирано решение, когато: 

2.1. Е подадена само една оферта. 

2.2. Има само един участник, който отговаря на предварително обявените условия от 

възложителя или само една оферта отговаря на предварително обявените условия от 

възложителя. 

2.3. Участникът, класиран на първо място: 

а) откаже да сключи договор, или 

б) не изпълни някое от изискванията по т.6 от настоящия раздел , или 

в) не отговаря на предварително обявените изисквания от възложителя. 

3. Възложителят може да възложи изпълнението на поръчката и в случаите, когато е 

подадена само една оферта, ако същата е в съответствие с техническите спецификации. 

4. Възложителят сключва писмен договор с определения за изпълнител участник. 

5. Договорът за обществена поръчка включва задължително всички предложения от 

офертата на участника, въз основа на които е определен за изпълнител. 

6. Договорът за обществена поръчка не се сключва с участник, определен за 

изпълнител, който при подписване на договора: 

6.1. Не представи документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване 

липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП, освен когато законодателството на 

държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в 

публичен регистър или предоставянето им служебно на възложителя. 

6.2. Не представи декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП. 

6.3. Не извърши съответна регистрация, не представи документ или не изпълни друго 

изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на 

нормативен или административен акт и е поставено от възложителя при откриване на 

процедурата. 

7. Възложителят може последователно да предложи сключване на договор с 

участника, класиран на второ и на следващо място, когато участникът, който е имал право да 

сключи договора:  

7.1. Откаже да сключи договор. 

7.2. Не представи някой от документите по т.6.  

7.3. Не отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1, т. 1 или ал. 5 от ЗОП. 

8. Възложителят сключва договор за обществената поръчка в двуседмичен срок след 

получаването на уведомление от участника за определянето му за изпълнител. 

9. При отказ за сключване на договор, непредставяне от определения за изпълнител 

участник на документите за сключване на договор по т.6 в срока по т.8, несъответствие с 

изискванията на чл. 47, ал. 1, т. 1 или ал. 5 от ЗОП или неявяване на определения за изпълнител 

участник за сключване на договор възложителят изпраща покана за сключване на договор до 

следващия 


