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I. ОБЩИ УСЛОВИЯ  

 

1. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: Прогнозната 

стойност на поръчката, на базата на осигурения финансов ресурс от Възложителя, е в 

размер 3 520.00 лв. /три хиляди петстотин и двадесет лева/. Предвид това и с цел да се 

осигури максимална публичност, да се постигнат най-добрите за Възложителя условия, 

за да се защити обществения интерес, посредством осъществяване на контрол върху 

разходваните средства и едновременно с това да се насърчи конкуренцията, като се 

създадат равни условия и прозрачност при участие на неограничен кръг от 

заинтересовани лица, е налице възможност и условия обществената поръчка да бъде 

възложена по предвидения в Закона за обществените поръчки /ЗОП/ ред за възлагане, 

чрез събиране на оферти с обява, по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП. Прогнозната 

стойност на обществената поръчка, възлагана по реда на чл. 186 и сл. от ЗОП е съгласно 

чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП,  във връзка с чл. 20, ал. 9 от ЗОП, с оглед на което настоящата 

обществена поръчка ще се проведе при спазване на условията и реда на глава двадесет и 

шеста от ЗОП, чрез събиране на оферти с обява. 

 

2. ДАННИ ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

Илиан Сашов Тодоров – Областен управител на Софийска област, адрес: гр. 

София,  бул. „Витоша” № 6 

Лице за контакти: Теодора Валентинова Ташева - началник отдел „КАК“, 

дирекция „АКРРДС“, електронна поща: teodora.tasheva@sofoblast.bg, сл. тел.: 02 9301 

835  

Пълен достъп до документацията и приложенията към нея е предоставен на 

официалната интернет страница на Областна администрация на Софийска област, раздел 

„Профил на купувача”. 

 

II. ПРЕДМЕТ НА ОБЯВАТА 

Извършване на задължителни периодични медицински прегледи и лабораторни 

изследвания на работещите в Областна администрация на Софийска област. 

 

III. ОБЕКТ, ПРЕДМЕТ И КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА 

ПОРЪЧКАТА 

1. ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: Обект на настоящата обществена поръчка е „услуга” по 

смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП.  

2. ПРЕДМЕТ НА ВЪЗЛАГАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ПОРЪЧКА Е: Извършване на 

задължителни периодични медицински прегледи и лабораторни изследвания на 

работещите в Областна администрация на Софийска област – 55 бр.  

mailto:teodora.tasheva@sofoblast.bg
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3. ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 3 520.00 лв. /три хиляди петстотин и двадесет лева/ 

4. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:  След издаване на счетоводен документ за извършените 

услуги – предмет на настоящата процедура, по банковата сметка на изпълнителя.  

5. КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДМЕТА: Изпълнителят ще извършва 

задължителни медицински прегледи на лицата подлежащи на такива, съгласно списък.  

Видове медицински услуги: 

Пакет жени: 

Медицинска услуга: 

ЕКГ 

Преглед от лекар – офталмолог и оценка на състоянието на зрението 

Преглед от лекар – АГ с изследване на цитонамазка 

Преглед от лекар – ендокринолог и оценка на състоянието на 

хормоналното състояние 

Ехомамография  

Ехография на коремни органи 

Остеодензитометрия 

 

Лаборатория: 

Пълна кръвна картина и СУЕ 

Кръвна захар 

Общ холестерол 

Триглицериди 

Урина – пълно изследване 

 За този пакет общата цена не следва да е повече от 80,00 лв. 

 

Пакет за мъже:  

 

Медицинска услуга: 

ЕКГ 

Преглед от лекар – офталмолог и оценка на състоянието на зрението 

Ехография на простата 

Ехография на коремни органи 

 

Лаборатория: 

PSA за всички мъже 

Пълна кръвна картина и СУЕ 

Кръвна захар 

Общ холестерол 

Триглицериди 

Урина – пълно изследване 

 За този пакет общата цена не следва да е повече от 55,00 лв. 

 
Посочената от Възложителя обща численост на служители подлежи на промяна по време 

на изпълнение на поръчката, след изрично уведомление от Възложителя при структурни 

промени, при напускане и назначаване на служители. За общата численост на 

контингента, подлежащ на периодични медицински прегледи, извършвани, съгласно 
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действащата нормативна уредба, Изпълнителят ще се уведомява с възлагателно писмо и 

при допълване на списъка на лицата с нови, както и за други промени. 

6. МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:  Лечебно заведение, на територията 

на град София. 

7. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ – 12 /дванадесет/ календарни месеца от подписването на 

договора за възлагане на обществената поръчка. В обществената поръчка не се съдържат 

обособени позиции.  

IV. УСЛОВИЯ, НА КОИТО СЛЕДВА ДА ОТГОВАРЯТ УЧАСТНИЦИТЕ 

1. Изисквания за личното състояние:  

-За участника да не са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП и чл. 54, 

ал. 1, т. 3-5 от ЗОП;  

-Участникът следва да предостави /декларира/ декларация за липсата на основания по 

чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях 

лица и техните действителни собственици.  

 

2. Правоспособност за упражняване на професионална дейност: 

 

-Участниците трябва да имат регистрация в съответната здравна инспекция, на чиято 

територия се намира лечебното заведение, съгласно изискванията на чл. 40 от Закона за 

лечебните заведения.  

-Участниците следва да удостоверяват лицата от екипа, упражняващи медицинска 

професия, вписване в регистъра на съответната съсловна организация /Български 

лекарски съюз/ 

-Когато участникът е чуждестранно лице той представя съответен еквивалент на 

изискващите се документи за доказване на годност, съгласно законодателството на 

държавата, в която е установен и изискванията на чл. 60, ал. 1 от ЗОП: „възложителите 

имат право да изискват от кандидатите или участниците да са вписани в търговския 

регистър и/или в съответен професионален регистър, а за чуждестранни лица - в 

аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са 

установени“. Участниците декларират това  с Декларация. 

 

3. Икономическо и финансово състояние – няма 

 

4.  Технически и професионални способности:  

4.1.Участникът трябва да разполага с персонал за изпълнение на поръчката, 

включващ екип от лекари за изпълнение на посочените дейности, като членовете следва 

да притежават висше медицинско образование, с образователно-квалификационна 

степен „магистър“ и признати медицински специалности.  

Участникът предоставя Декларация, в съответствие по т. 1, за лицата които ще бъдат 

ангажирани с изпълнението на поръчката, в който посочва образователната и 

професионална квалификация на лицата. 

 Тук участникът следва да предостави информация за:  

- Име, презиме и фамилия на лицето; 

- Данни за документа за придобито образование; 

- Професионален опит: придобит стаж в години. 

Участникът следва да декларира, че разполага с необходимото техническо 
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оборудване /лабораторно-измервателна и диагностична апаратура/, в това число 

автоматизирана система за обработка на данни и анализ на специфична медицинска 

информация, свързана с провеждането на медицински прегледи. Апаратурата, 

спомагателните технически средства и консумативите, необходими за извършването на 

профилактичните медицински прегледи и изследвания, ще бъдат осигурени от него и за 

негова сметка.  

4.2.Участникът предоставя Декларация, в съответствие с т. 1 за наличното 

техническо оборудване, което ще се използва за изпълнение на дейностите 

предмет на поръчката.  

 

4.3.Участникът следва да е изпълнил минимум една услуга с предмет 

идентичен или сходен с предмета на поръчката през последните три 

години, считано от датата на подаване на офертата.  

4.4. За доказване на съответствието на т. 4.3., Участникът предоставя 

Декларация-списък на услугите, идентични или сходни с предмета на 

поръчката, през последните три години, с попълнени стойности, датите и 

получателите, заедно с доказателствата за извършената услуга, съгласно чл. 

64, ал. 1, т. 2 от ЗОП. Доказателствата могат да бъдат под формата на: 

удостоверение/референция, издадени от получателя или от друг компетентен 

орган и/или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана 

информация за извършената услуга.  

* За идентични или сходни с предмета на настоящата поръчка се приемат 

дейности в областта на извършване на профилактични медицински прегледи 

и изследвания.  

 

4.5.Участникът да има на разположение минимум едно лечебно заведение за 

извънболнична/болнична помощ, по смисъла на чл. 2 от Закона за лечебните 

заведения за извършване на медицински прегледи и изследвания, регистрирано по 

реда на чл. 40 от Закона за лечебните заведения. 

 

 

V.ОСНОВАНИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ 

1. Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на 

обществена поръчка кандидат или участник, когато:  

1.1. 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;  

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

престъпление, аналогично на тези по т.1, в друга държава членка или трета 

страна;  

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; На основание чл. 54, ал. 3, основанието по т.1.3. за отстраняване не се 

прилага, когато: a) се налага да се защитят особено важни държавни или 
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обществени интереси b) размерът на неплатените дължими данъци или 

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

общ оборот за последната приключена финансова година; 

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

1.5. е установено, че: a) е представил документ с невярно съдържание, свързан 

с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на 

критериите за подбор; b) не е предоставил изискваща се информация, свързана 

с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на 

критериите за подбор;  

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

Участниците удостоверяват липсата на обстоятелствата по т. 1.1., т.1.2 и т.1.6 

с декларация по образец на Възложителя. 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. 

Изискванията на чл. 54, ал. 1 т. 1, т.2 и т.7 от Закона за обществените поръчки 

се отнасят за лицата, които представляват участника, членовете на 

управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да 

упражняват контрол при вземането на решения от тези органи. Лицата по чл. 

54, ал. 2 от ЗОП са: 

- лицата, които представляват участника;  

- лицата, които са членове на управителни и надзорни органи; 

- 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. Лицата по чл. 40, ал. 1, т. 1 и 2 от ППЗОП са, както следва: 1. при 

събирателно дружество - лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския 

закон; 2. при командитно дружество - лицата по чл. 105 от Търговския закон, 

без ограничено отговорните съдружници; 3. при дружество с ограничена 

отговорност - лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично 

дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския 

закон; 4. при акционерно дружество - лицата по чл. 235, ал. 1 и 242, ал. 2 от 

Търговския закон; 5. при командитно дружество с акции - лицата по чл. 244, 

ал. 1 от Търговския закон; 6. при едноличен търговец - физическото лице - 

търговец; 7. при клон на чуждестранно лице - лицето, което управлява и 

представлява клона или има аналогични правомощия съгласно 

законодателството на държавата, в която клонът е регистриран; 8. във всички 

останали случаи, включително за чуждестранните лица - лицата, които 

представляват, управляват и контролират кандидата или участника съгласно 

законодателството на държавата, в която са установени. Документите от 

компетентните органи, удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 54, 

ал.1, т. 1 и т. 3 от ЗОП се представят при подписване на договора за 

обществена поръчка от участника, определен за изпълнител.  
 

2. Възложителят ще отстрани от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка 

кандидат или участник, за когото е налице и някое от следните обстоятелства:  
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- 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;  

- лишен е от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно 

законодателството на държавата, в която е извършено деянието;  

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

нарушението е установено с акт на компетентен орган;  

- 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 па обезщетения или други подобни санкции, с изключение на 

случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема 

на договора;  

- 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.  

- 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.  

Кандидат или участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 и посочените от 

възложителя обстоятелства по чл. 55, ал. 1, има право да представи доказателства, че е 

предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на 

съответното основание за отстраняване. За тази цел кандидатът или участникът може да 

докаже, че:  

- е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3, включително начислените лихви и/или 

глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени;  

- е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди, 

настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение;  

- е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал на 

компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически, 

организационни и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или 

нарушения,  

Възложителят отстранява от процедурата кандидат или участник, за когото са налице 

основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и посочените от Възложителя обстоятелства по чл. 

55, ал. 1 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата. Горното се прилага и 

когато кандидат или участник в процедурата е обединение от физически и/или 
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юридически лица и за член на обединението е налице някое от основанията за 

отстраняване. 

3. Доказване липсата на основания за отстраняване:  

За доказване на липсата на основания за отстраняване участникът, избран за изпълнител, 

представя:  

- за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП - свидетелство за съдимост;  

- за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т, 3 от ЗОП - удостоверение от общината по 

седалището на възложителя и на кандидата или участника;  

- за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т, 6 от ЗОП - удостоверение от органите на 

Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда"; 

- за обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП - удостоверение, издадено от Агенцията 

по вписванията.  

4. Изисквания за технически и професионални способности: 

4.1.Участникът трябва да разполага с персонал за изпълнение на поръчката, включващ 

екип от лекари за изпълнение на посочените дейности, като членовете следва да 

притежават висше медицинско образование, с образователно-квалификационна 

степен „магистър“ и признати медицински специалности.  

Участникът предоставя Декларация, в съответствие по т. 4.1, за лицата които ще 

бъдат ангажирани с изпълнението на поръчката, в която посочва образователната и 

професионална квалификация на лицата.  

Тук участникът следва да предостави информация за: 

- Име, презиме и фамилия на лицето; 

- Данни за документа за придобито образование; 

- Професионален опит: придобит стаж в години.  

Участникът следва да декларира, че разполага с необходимото техническо 

оборудване /лабораторно-измервателна и диагностична апаратура/, в това число 

автоматизирана система за обработка на данни и анализ на специфична медицинска 

информация, свързана с провеждането на медицински прегледи. Апаратурата, 

спомагателните технически средства и консумативите, необходими за извършването на 

профилактичните медицински прегледи и изследвания, ще бъдат осигурени от него и за 

негова сметка.  

Участникът предоставя Декларация, за наличното техническо оборудване, което ще 

се използва за изпълнение на дейностите предмет на поръчката.  

 

4.2 Участникът следва да е изпълнил минимум една услуга с предмет идентичен или 

сходен с предмета на поръчката през последните три години, считано от датата на 

подаване на офертата.  

За доказване на горното Участникът предоставя Декларация-списък на услугите, 

идентични или сходни с предмета на поръчката, през последните три години, с 

попълнени стойности, датите и получателите, заедно с доказателствата за извършената 

услуга, съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП. Доказателствата могат да бъдат под формата 

на: удостоверение/референция, издадени от получателя или от друг компетентен орган 

и/или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за 

извършената услуга.  
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* За идентични или сходни с предмета на настоящата поръчка се приемат 

дейности в областта на извършване на профилактични медицински прегледи 

и изследвания.  

 

4.3 Участникът да има на разположение минимум едно лечебно заведение за 

извънболнична/болнична помощ, по смисъла на чл. 2 от Закона за лечебните 

заведения за извършване на медицински прегледи и изследвания, регистрирано по 

реда на чл. 40 от Закона за лечебните заведения. 
 

VІ. УКАЗАНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕТО НА ОФЕРТАТА  

1. Офертата се изготвя в съответствие с нормативните разпоредби и с изискванията на 

Възложителя, посочени в настоящата документация.   

 2. Всеки участник може да представи само една оферта, включваща изпълнението на 

всички дейности от предмета на поръчката.  

3. Не се допуска представянето на варианти.  

4. До участие в обществената поръчка се допускат всички български и чуждестранни 

физически и юридически лица, както и техни обединения.  

5. Офертата се подава на български език. При изготвяне на офертата всеки участник 

трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия.  

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

съща процедура 

7. Всички разходи за подготовка и участие в обществената поръчка са за сметка на 

участника. 

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

функции съгласно актуалното състояние на дружеството или от изрично упълномощени 

за това лица. Във втория случай се изисква да се представи нотариално заверено 

пълномощно за изпълнението на такива функции 

9.Копията на документите трябва да бъдат заверени от участника или законния му 

представител с гриф „Вярно с оригинала”, подпис и печат 

 

10.Писмено искане за разяснения по условията на обществената поръчка, се правят до 5 

/пет/ дни преди изтичането на срока за получаване на оферти.  

 

11.Възложителят, публикува в профила на купувача писмени разяснения, в срок до три 

дни от получаването на искането. 

 

12.Разходите за изработването на офертите са за сметка на участниците 

 

Съгласно чл. 65, ал. 3 от ЗОП когато кандидатът или 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.  
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   Съгласно чл. 66, ал. 1 от ЗОП кандидатите и участниците посочват в заявлението 

или 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. 

 

 

13.Извършването на медицинските прегледи и изследвания се реализира след изготвяне 

на съгласувани между двете страни план - графици. План - графиците се изготвят в срок 

от 3 /три/ работни дни след отправяне на писмено искане от страна на Възложителя; 

 

14.В срок до 10 /десет/ календарни дни, считано от датата на извършване на 

медицинските прегледи и изследвания, обработената информация от тях следва да бъде 

предадена в запечатан плик на обслужващата Служба по трудова медицина, с цел 

включване на данните в здравните досиета на служителите. 

 

15.Изпълнителят ще извършва задължителни медицински прегледи на лицата 

подлежащи на такива, съгласно списък. Посочената от Възложителя обща численост на 

служители подлежи на промяна по време на изпълнение на поръчката, след изрично 

уведомление от Възложителя при структурни промени, при напускане и назначаване на 

служители. За общата численост на контингента, подлежащ на периодични медицински 

прегледи, извършвани, съгласно действащата нормативна уредба, Изпълнителят ще се 

уведомява с възлагателно писмо и при допълване на списъка на лицата с нови, както и 

за други промени.  
 

 

Всяка оферта следва да съдържа: 

 1. Оферта за участие - по образец, включваща: 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 и електронен, за кореспонденция при провеждане 

на процедурата;  

2. Договор или споразумение за учредяване на обединението (копие), когато участникът 

е обединение, което не е юридическо лице, в който задължително се посочва 

представляващият.  

3. Списък на документите в офертата - Приложение № 1; 

4. Представяне на участника - Приложение № 2;  

5. Декларация за приемане на условията в проекта на договор - Приложение № 3; 

6. Техническо предложение - Приложение № 4, като към него се прилагат: 

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

представител на участника; 

- Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации 

и изискванията на възложителя.  
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7. Ценово предложение - Приложение № 5;  

8. Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената 

поръчка, изпълнени от участника през последните 3 (три) години, считано от датата на 

подаване на офертата - Приложение № 6; 

 9. Списък на правоспособните лица, които са отговорни и участват в изпълнение на 

поръчката - Приложение № 7; 

 10. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП - Приложение № 8; 

11. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП - Приложение N 9; 

12. Декларация за участие на подизпълнители в обществената поръчка - Приложение № 

10;  

13.Декларация за съгласие на подизпълнител - Приложение № 11;  

14. Декларация за обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономически и финансови 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен 

режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРЦ) - 

Приложение № 12;  

15. Декларация валидност на офертата - Приложение №13; 

16.Списък на лицата по чл. 54. ал.2 от ЗОП - Приложение № 14; 

17. Декларация свързани лица и ЗПУКИ - Приложение № 15; 

18. Проект на договор - Приложение № 16 

Съгласно чл. 97, ал. 3 от ППЗОП Комисията отваря офертите по реда на тяхното 

постъпване. При извършване на тези действия могат да присъстват представители на 

участниците на датата и часа, обявени с обявата, публикувана в Агенция по 

обществените поръчки, в сградата на Областна администрация на Софийска област, 

находяща се на адрес: гр. София, бул. „Витоша” №6, ет.5, Гербова зала. 

VII. КРИТЕРИЙ ЗА ИЗБОР: Най-ниска предложена цена 

VIII. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

1. Когато в първоначално определения срок са получени по-малко от три оферти, 

Възложителят удължава срока по чл. 188, ал. 1 от ЗОП с най-малко три дни.  

2. След изтичане на срока по т. 1, Възложителя разглежда и оценява получените 

оферти независимо от техния брой.  

3. Когато не е подадена нито една оферта, Възложителят може, без да променя 

първоначалните условия на поръчката, да премине към възлагане по реда на чл. 

191, ал. 1, т. 1 от ЗОП с покана до определено лице или лица.  

4. Приетите и регистрирани оферти се разглеждат и оценяват от Комисия за 

провеждане на процедурата, назначена от Възложителя.  

5. За разглеждане и оценка на постъпилите оферти Възложителят назначава с 

писмена заповед комисия, в която се включват нечетен брой членове, за 

разглеждане, оценка и класиране на офертите. 



13 

София - 1000, бул. “Витоша” № 6, тел. 9301-801, 9301-813, факс 988-34-84,  

e-mail: sofoblast@government.bg; www.sofoblast.government.bg                    

6. Комисията, назначена от Възложителя за разглеждане, оценка и класиране на 

офертите, започва работа след получаване на списъка с участниците и 

представените оферти. 

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

предложения. При извършване на тези действия могат да присъстват 

представители на участниците.  

8. Членовете на комисията са длъжни да пазят в тайна обстоятелствата, които са 

узнали, във връзка със своята работа в комисията.  

9. Членовете на комисията и консултантите, които ще разглеждат, оценяват и 

класират офертите подписват и представят на Възложителя декларация относно 

обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП, в която декларират, че:  

-  не е налице конфликт на интереси с участниците;  

- ще пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали, във връзка със своята 

работа в комисията.  

10. Членовете на комисията са длъжни да си направят самоотвод при наличие на 

конфликт на интереси или при обективна невъзможност за изпълнение на 

задълженията си.  

11. Отварянето на офертите се извършва при условията на чл. 97 и следващите от 

ППЗОП. 

12. Упълномощеният представител, желаещ да присъства на описаните действия, 

следва да представи на комисията своето пълномощно.  

13. Комисията продължава своята работа с проверка за пълнота и съответствие на 

участниците и представените оферти с изискванията на документацията за 

участие в процедурата на закрито заседание.  

14. Комисията разглежда допуснатите оферти и ги оценява, в съответствие с 

предварително обявеният критерий.  

15. Комисията класира участниците, въз основа на резултатите, получени при 

разглеждане и оценяване на офертите.  

16. Решенията на комисията се вземат с мнозинство от членовете й. Когато член на 

комисията е против взетото решение, той подписва протокола с особено мнение 

и писмено излага мотивите си.  

17. Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането на 

участниците.  

18. Протоколът на комисията се подписва от всички членове и се предава на 

Възложителя, заедно с цялата документация. 

19. Протоколът се предава на Възложителя за утвърждаване, след което в един и 

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

20. Възложителят одобрява протокола и сключва писмен договор, който включва 

всички предложения от офертата на класирания на първо място участник. 

IХ. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 

1. Възложителят сключва договор за обществена поръчка с определения изпълнител в 

30-дневен срок от датата на определяне на изпълнителя. 

2. В договора са включени всички предложения от офертата на класирания на първо 

място участник 
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3. Възложителят може да сключи договор със следващия класиран участник, когато 

избраният за изпълнител участник откаже да сключи договор или не се яви за 

сключването му в определения от възложителя срок, без да посочи обективни причини 

4. При сключване на договора за услуга участника, избран за изпълнител, следва да 

представи: 

 за доказване на липсата на основания за отстраняване избраният за изпълнител, 

представя: 

 за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП - свидетелство за съдимост;  

 за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП - удостоверение от общината по 

седалището на възложителя и на участника;  

 за обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1 - удостоверение, издадено от Агенцията по 

вписванията;  

 Регистрация по Закона за регистър БУЛСТАТ, когато участникът е обединение, което 

не е юридическо лице. 

 

Х. ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА. 

  Изменението на договора е допустимо в случаите по чл. 116, ал. 1, т. 6 от ЗОП, 

при условие, че след изменението общата стойност на договора не надхвърля праговите 

стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП. 

 

XI. ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО 

За въпроси, свързани с провеждането на процедурата и подготовката на офертите 

от участниците, които не са разгледани в документацията се прилагат разпоредбите на 

Закона за обществените поръчки, Правилника за прилагане на Закона за обществените 

поръчки и действащото българско законодателство. 

 

 

 

Съгласувал:  

М. Цанова – Главен секретар                                                ……………………….. 

д-р Цв. Бельовска – Директор дирекция „АКРРДС”          ………………………. 

Елена Вардарова – Директор дирекция „АПОФУС“          ……………………….. 

Иван Зашев – Главен юрисконсулт, дирекция „АПОФУС“  …………………….. 

Изготвил: Теодора Ташева – Началник отдел „КАК”         ………………………. 

 


