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Рег. №: 2-13-8/08.02.2019г.  
 
ДО 
„ТЕРАКАД“ ЕООД 
ГР. РУСЕ, УЛ. „АНГЕЛ КЪНЧЕВ“ № 34 
РОСИЦА АТАНАСОВА КАДИНОВА-БИРКОВА 
email: rossi_kad@abv.bg 
ЕИК: 117627617 
 
 

ПОКАНА 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАДИНОВА, 

На основание чл. 18, ал. 1, т. 8 и чл. 79, ал. 1, т. 3, буква „в" от ЗОП и въз основа на Решение № 
036/ 08.02.2019 г. за откриване на процедура за обществена поръчка чрез договаряне без 
предварително обявление, с предмет: “Реконструкция и рехабилитация на водопроводната 
мрежа на гр. Борово, с цел подобряване качеството на предоставената услуга и намаляване 
загубите на вода“.  

Ви отправям покана за участие в процедура на договаряне без обявление, което ще започне на 
01 март 2019г. (петък) от 10:30 часа в сградата на общинската администрация на община 
Борово, гр. Борово, ул. ,,Никола Вапцаров" № 1а, Заседателна зала. 

I. МОТИВИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЦЕДУРАТА ПО РЕДА НА ЧЛ. 79, АЛ. 1, Т. 3, 
БУКВА „В" ОТ ЗОП - ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО 
ОБЯВЛЕНИЕ: 

Съгласно чл. 2 от ЗАПСП авторско право върху произведения на литература, изкуството и 
науката възниква за автора със създаването на произведението. 

Възложителят има сключен Договор от 16.05.2016г. с фирма „ТЕРАКАД“ ЕООД, гр. Русе ул. 
„Ангел Кънчев“ № 34 за изработване на инвестиционен проект във фаза работен проект за 
обект “Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа на гр. Борово, с цел 
подобряване качеството на предоставената услуга и намаляване загубите на вода“. 
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Съгласно разпоредбата на чл. 18, ал. 2, т. 9, във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 8 от Закона за 
авторското право и сродните му права (ЗАПСП) проектите, картите, схемите, плановете и 
други, отнасящи се до териториалното устройство са обект на авторско право и това право 
възниква за автора му със създаването на съответния проект, план, карта или схема. 
Ползвайки се от правото, регламентирано в чл. 42, ал. 1 от ЗАПСП, Изпълнителят на работния 
проект е запазил авторското си право върху проекта. 

Съгласно чл. 137, ал. 1 от ЗУТ за законосъобразното осъществяване на строителните работи 
възниква необходимостта от упражняване на авторски надзор по всички части на    основание 
чл. 162 ал. 2 от ЗУТ. 

Съобразявайки посоченото по-горе обстоятелство за наличието на не отчуждими, гарантирани 
и защитени от ЗАПСП авторски права на „ТЕРАКАД" ЕООД гр. Русе, с ЕИК: 117627617 по 
отношение на инвестиционния работен проект, както и с цел оптимално и бързо изпълнение 
на строително-монтажни работи за обекта, е необходимо вменяване на Проектанта на 
задължението да извърши предвижданата услуга по упражняване на авторски надзор. 

Съгласно чл.79, ал.1 от ЗОП, публичните възложители могат да прилагат процедура на 
договаряне без предварително обявление в определени случаи, сред които е този указан в 
точка 3, а именно: ,,поръчката може да бъде изпълнена само от определен изпълнител, в някой 
от следните случаи", сред които е случаят указан в буква в), а именно: ,,наличие на 
изключителни права, включително на права на интелектуална собственост".  

В случая еднозначно е налице „изключително право", защото същото е определено в закон -
чл. 162 от ЗУТ, чийто титуляр се явява проектантът. Съгласно чл.162, ал.2: ,,Условията и 
редът за осъществяване на авторски надзор по време на строителството се определят чрез 
договор между възложителя и проектанта. Авторският надзор по всички части .е 
задължителен за всички строежи от първа до пета категория включително." 

За да бъде изпълнено изискването на чл. 162, ал. 2 от ЗУТ за определяне условията и редът за 
осъществяване на авторски надзор по време на строителството чрез договор между 
Възложителя и Проектанта е необходимо изборът на изпълнител да бъде осъществен именно 
по реда, предвиден в чл. 18, ал. 1, т. 8 от ЗОП, във връзка с чл. 79, ал. 1, т. 3, буква „в" от ЗОП. 

II. ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ 

Прогнозната стойност на услугата е 29 000 лева (двадесет и девет хиляди) без ДДС. 

III. ИЗСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

1. Място и срок за изпълнение на поръчката: 

Мястото за изпълнение на поръчката е територията на гр. Борово. 
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2. Срок за изпълнение 

По предложение на избрания изпълнител 365 календарни дни. 

Възложителя обръща внимание, че дейностите предмет на Строително-монтажните работи 
следва да бъдат приключени и обекта да бъде въведен в експлоатация не по-късно от 
03.07.2021 г.  

Срокът за изпълнение на настоящата поръчка започва да тече след датата на откриване на 
Строителната площадка с Протокол образец 2а за обекта. 

3. Изисквания към Изпълнителя: 

Изпълнителят, в качеството си на проектант, ще упражнява авторския надзор по време на 
строителството, съгласно одобрените проектни документации и приложимата нормативна 
уредба, посредством проектантите по отделните части на проекта или упълномощени от тях 
лица при условие, че упълномощените лица притежават необходимата квалификация. 

Авторският надзор ще бъде упражняван след сключен Договор между Възложителя и 
Изпълнителя във всички случаи, когато присъствието на проектант на обекта е наложително, 
относно: 

 Присъствие при съставяне и подписване на задължителните протоколи и актове по 
време на строителството и в случаите на установяване на точно изпълнение на проекта, 
заверки при покана от страна на Възложителя и др.;  

 Наблюдение на изпълнението на строежа по време на целия период на изпълнение на 
строително-монтажните работи за спазване на предписанията на проектанта за точно 
изпълнение на изработения от него проект от страна на всички участници в 
строителството; Изработване и съгласуване на промени в проектната документация при 
необходимост по искане на Възложителя и/или по предложение на строителния надзор 
и др.;  

 Заверка на екзекутивната документация за строежа след изпълнение на обектите;  

 Издаване на заповеди и становища по време на строителството и други изисквания, 
описани в проекта на Техническата спецификация. 

4. Осигуряване на публичност 

Участникът трябва да спазват мерките за публичност, съгласно изискванията на Регламент за 
изпълнение (ЕС) № 808/2014 на Комисията от 17 юли 2014 година за определяне на правилата 
за прилагане на Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно 
подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие 
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на селските райони (ЕЗФРСР) и Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата 
за информация и комуникация 2014-2020 г.. 

IV. ОСНОВАНИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ 

Не се допуска до участие в процедурата и се отстранява участник, за когото е  налице някое от 
обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1-7 от ЗОП, а именно:  

1.1. Осъден е 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. Осъден е 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 
и към община по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, 
установени 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; 

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

1.5. Установено е, че участникът: 

a) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на 
основания за отстраняване; 

b) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на 
основания за отстраняване; 

c) установено е 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. l, 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 (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП); 

1.6. Когато е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен. 
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Забележка: ,,Конфликт на интереси" е налице, когато възложителят, негови служители или 
наети от него лица извън неговата структура, които участват в подготовката или възлагането 
на обществената поръчка или могат да повлияят на резултата от нея, имат интерес, който 
може да води до облага по смисъла на чл. 54 от Закона за противодействие на корупцията и за 
отнемане на незаконно придобитото имущество и за който би могло да се приеме, че влияе на 
тяхната безпристрастност и независимост във връзка с възлагането на обществената поръчка.  

Важно: Участниците са длъжни да уведомят писмено възложителя в 3-дневен срок от 
настъпване на някое от гореизброените обстоятелства. Уведомлението се адресира и подава до 
възложителя, който съответно го предава на комисията, назначена за разглеждане на 
офертите. 

Забележка: Съобразно чл. 54, ал. 2 от ЗОП основанията по т. 1, т. 2 и т. 7 се отнасят за: 

 лицата, които представляват участника; 

 членовете на управителни и надзорни органи; 

 други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения 
от тези органи. Това са 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.  

 Основанието по т. 1.3 не се прилага, когато 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. 

Забележка: Когато изискванията по т. 1.1, т. 1.2 и т. 1.7 относно личното състояние на 
участниците в процедурата се отнасят за повече от едно лице, всички лица подписват един и 
същ ЕЕДОП ( Образец № 2). Когато е налице необходимост от защита на личните данни или 
при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията относно 
изискванията по т. 1.1, т. 1.2 и т. 1.7 се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои 
от лицата. 

Лицата, които представляват участника и членовете на управителни и надзорни органи  по 
смисъла на чл. 54 ал. 2 от ЗОП са:  

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

2. при командитно дружество - неограничено отговорните съдружници по чл. 105 от 
Търговския закон; 
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3. при дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 141, ал. 1 и 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. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 244, ал. 1 от 
Търговския закон; 

5. при командитно дружество с акции лицата по чл. 256 във връзка с чл. 244, ал. 1 от 
Търговския закон; 

6. при едноличен търговец – физическо лице – търговец; 

7. при клон на чуждестранно лиже – лицето, което управлява и представлява клона или 
има аналогични права съгласно законодателството на държавата, в която клона е 
регистриран; 

8. в случаите по т. 1 – т. 7 – и прокуристите когато има такива; 

9. в останалите случай включително чуждестранните лица – лицата които представляват, 
управляват и контролират кандидата или участника съгласно законодателството на 
държавата където са установени; 

Възложителят    отстранява   от   процедурата   участник,   за   когото   е   налице   някое   от 
обстоятелствата по т. 1.1 до т. 1.7, възникнали преди или по време на процедурата. 

Основанията за отстраняване на участника по т. 1.1 до т. 1.7 от настоящия раздел се прилагат 
до изтичане на следните срокове: 

1. пет години от влизането в сила на присъдата - по отношение на обстоятелства по т. 1 и 
т. 2, освен ако в присъдата е посочен друг срок; 

2. три години от датата на настъпване на обстоятелствата по т. 5. буква "а" и 6, освен ако 
в акта, с който е установено обстоятелството, е посочен друг срок. 

Участник, за когото е налице някое от изброените в т. 1.1 до т. 1.7 основания за отстраняване 
има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата 
надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. За тази цел 
участникът може да докаже, че: 

1. е погасил задълженията си по т. 3, включително начислените лихви и/или глоби или че 
те са разсрочени, отсрочени или обезпечени; 
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2. е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди, 
настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение; 

3. 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. 

4. е платил изцяло дължимото вземане по чл. 128, чл. 228, ал. 3 или чл. 245 от Кодекса на 
труда. 

Предприетите мерки се описват подробно в ЕЕДОП (образец № 2), а доказателствата за тях се 
представят в офертата, както следва: 

 по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 1 и 2 ЗОП - документ за извършено 
плащане или споразумение, или друг документ, от който да е видно, че задълженията са 
обезпечени или че страните са договорили тяхното отсрочване или разсрочване, заедно с 
погасителен план и/или с посочени дати за окончателно изплащане на дължимите задължения 
или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение - когато е приложимо; 

 по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 3 ЗОП - документ от съответния 
компетентен орган за потвърждение на описаните обстоятелства - когато е приложимо. 

Възложителят преценява предприетите от участника мерки, като отчита тежестта и 
конкретните обстоятелства, свързани с престъплението или нарушението. В случай, че 
предприетите от участника мерки са достатъчни, за да се гарантира неговата надеждност, 
възложителят не го отстранява от процедурата. 

Участник, който с влязла в сила присъда или друг акт съгласно законодателството на 
държавата, в която е произнесена присъдата или е издаден актът, е лишен от правото да 
участва в процедури за обществени поръчки или концесии, няма право да използва 
предвидената в настоящия раздел възможност за времето, определено с присъдата или акта. 

Не може да участва в процедурата лице, за което е налице забраната по чл. 3 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 изключение по чл. 4 от същия закон. 

На дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и на 
контролираните от тях лица се забранява пряко и/или косвено участие в процедура по 
обществени поръчки по Закона за обществените поръчки и нормативните актове по 
прилагането му, независимо от характера и стойността на обществената поръчка, включително 
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и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в 
юрисдикция с преференциален данъчен режим. 

Съгласно разпоредбата 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, горецитираната разпоредба на чл. 3, т. 8 от 
ЗОП не се прилага, когато: 

1. 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. 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. 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. 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 
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сключено двустранно споразумение, гарантиращо достъпа до пазара на обществени поръчки в 
Европейския СЪ\Q:З, и неговите действителни собственици - физически лица, са вписани в 
регистъра по чл..6- за дейностите, за които се прилага споразумението; 

6. 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 2J ноември 2013 г. за асоцииране на отвъдморските страни и територии към 
Европейския съюз ("Решение за отвъдморско асоцииране") (ОВ, 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. 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. 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 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. 

За липсата на обстоятелствата по чл. 3, т. 8· или наличието на обстоятелствата по 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, участниците представят декларация от едно от лицата, които 
представляват участника и членовете на управителни и надзорни органи по смисъла на чл. 54 
ал.2 от ЗОП.  Допустимо  е  визираните  обстоятелства да се декларират в   ЕЕДОП,   Част  III, 
раздел Г ,,Други основания..." 

Свързани лица по смисъла на §1, т. 45 от ДР на ЗОП не могат да бъдат самостоятелни 
участници в тази процедура. "Свързани лица" са тези по смисъла на § 1, т. 13 и 14 от 
допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа. 
Обстоятелството се декларира в  ЕЕДОП,  Част III, раздел Г „Други основания...". 

Участниците следва да представят декларации относно обстоятелствата по чл. 6, ал. 2 от 
Закона за мерките срещу изпирането на пари от едно от лицата, които представляват 
участника  и членовете на управителни и надзорни органи по смисъла на чл. 54 ал.2 от ЗОП. 
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Допустимо е визираните обстоятелства да се декларират в  ЕЕДОП,  Част III, раздел Г „Други 
основания...". 

V. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА 

Офертата следва да се изготви на български език. Тя трябва да отговаря на изискванията, 
посочени в настоящите изисквания и да бъде оформена по приложените към документацията 
образци. Всички разходи по подготовката и представянето на офертата са за сметка  на 
участника в процедурата. 

Подаването на офертата задължава участника да приеме напълно всички изисквания и 
условия, посочени в тази документация, при спазване на ЗОП и другите нормативни актове, 
свързани с изпълнението на предмета на поръчката. Поставянето на различни от тези условия 
и изисквания от страна на участника може да доведе до отстраняването  му.  Офертата  се 
представя в писмен вид на хартиен носител. 

Ако в офертата са включени документи на чужд език, те следва да са придружени с превод на 
български език. Всички документи, които не са оригинали, следва да бъдат заверени от 
участника на всяка страница с гриф „Вярно с оригинала", печат и подписа на лицето/та, 
представляващо/и участника. 

Офертата трябва да бъде подписана от лицето, което го представлява по закон или 
пълномощно или от надлежно упълномощено  от него лице със заверено пълномощно. 

Офертата се представя в запечатана, непрозрачна опаковка от участника или от упълномощен 
от него представител - лично, или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. 

Опаковката трябва да бъде надписана,  както следва: 

 

 

 

 

 

 



 
 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА 
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ 

РАЙОНИ ПРСР 2014 – 2020 г.  
 

11 
 

ДО 

КМЕТА НА ОБЩИНА БОРОВО 
ГР. БОРОВО 
УЛ. „НИКОЛА ВЪПЦАРОВ“ № 1А 
 

ОФЕРТА 
За участие в договаряне без предварително 
обявление по реда на чл.79, ал. 1, т. 3, буква 

„в" от ЗОП с предмет: 
„Упражняване на авторски надзор при реализация на проект „Реконструкция и 

рехабилитация на водопроводната мрежа на гр. Борово с цел подобряване на 
предоставената услуга и намаляване на загубите на вода““ 

 
 

..................................................................................................................................................... 
/име на Участника/ 

..................................................................................................................................................... 
/пълен адрес за кореспонденция -  улица, номер, град,  код,  държава 

..................................................................................................................................................... 
/лице за контакт, телефон,  факс и електронен  адрес/ 

 
 
Върху  опаковката  не  се  поставят  никакви  други  обозначения  и  не  се  полагат никакви 
други фирмени печати и знаци. 

Място и срок за подаване на офертата - Оферти могат да се подават до 28.02.2019 г. 
(четвъртък) до 17:00 часа в деловодството на Община Борово, ул. ,,Никола Вапцаров" № 1 а. 

Съдържание на опаковката: 
1. Документи за съответствие с критериите за подбор и доказателствата за тях: 

1.1. Опис на представените документи, съдържащи се в офертата, подписан от лицето, 
представляващо  участника -  образец  № 1; 

1.2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - образец № 2 в 
съответствие с изискванията на закона и условията на Възложителя, а когато е приложимо 
- ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки 
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подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на 
поръчката, 

Считано  от  1  април  2018г.  ЕЕДОП  се  представя  задължително  в  електронен   формат 
(еЕЕДОП), Участникът импортира приложения файл espd-request.xml в безплатното 
приложение http://ec.europa.eu/tools/espd, осигурено от ЕК и попълва формуляра онлайн, след 
което преглежда и експортира еЕЕДОП във формат, pdf , като го записва на своя компютър. 
Така записаният файл автоматично получава наименование espd-response.pdf. Участникът 
може да го разпечата и подпише на ръка, след което да го сканира и приложи на оптичен 
носител към офертата, или може да го подпише с електронен подпис, ако има на 
разположение такава услуга, след което да приложи подписания еЕЕДОП на оптичен носител 
към офертата си. 
 
ВАЖНО! За отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и 
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 
данъчен режим, контролираните с тях лица и техните действителни собственици, Участникът 
декларира в ЕЕДОП същите в част III „Основание за изключване", буква „Г". 
 
1.2.1. Декларация за липсата конфликт на интереси - образец № 2.1; 
1.2.2. Декларация по чл. 101, ал. 11 от ЗОП - образец№ 2.2; 
1.3. При участник-обединение, което не е юридическо лице - копие от документ, от който да е 
видно правното основание за създаване на обединението, както и информацията по чл. 37, 
ал.4, т.1 - 3 от ППЗОП във връзка с конкретната обществена поръчка; 
2. Техническо предложение - образец № 3, съдържащо: 
2.1. документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният 
представител  на участника; 
2.2. предложение за изпълнение на поръчката в  съответствие с
 техническата спецификация и изискванията на Възложителя, съдържащо: 
2.3. Декларация  за съгласие  с клаузите  на приложения  проект  на договор  -  образец № 
3.1; 
2.4. Декларация за срока на валидност на офертата - образец № 3.2; 
 
Забележка:  Срокът  на  валидност  на  офертата,  не  може  да  бъде  по-кратък  от 4 (четири) 
месеца, считано от датата определена за краен срок за получаване на офертите. Разглеждането 
на офертата ще бъде преустановено  при  предложен  по-кратък  срок  на валидност; 
2.5. Декларация за спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на 
околната среда, закрила на заетостта и условията на труд - образец № 3.3; 
2.6. Декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП - образец № 3.4; 
3. Плик  с  надпис  "Предлагани   ценови  параметри"  -  попълва  се  Образец   №  4    - 
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,,Ценово предложение". 

VI. МЯСТО И ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ  НА ПРЕГОВОРИТЕ 

Договарянето ще се проведе на 01 март 2019г. (петък) от 10:30 часа в Заседателната зала на 
община Борово, град Борово, ул. ,,Никола Вапцаров" № 1а. 

 Условията и реда за провеждане на процедурата е съгласно чл. 64 -  чл. 67 вкл. от 
ППЗОП. 

 Сключването на договора за обществената поръчка е но основание чл.112 от ЗОП. При 
подписване на договора участникът, определен за изпълнител следва да представи 
документите по чл. 67, ал. 6 от ЗОП и декларация за липсата  на обстоятелства  по  чл. 
54,  ал. 1, т. 7 от ЗОП. 

За доказване на липсата на основания за отстраняване участникът, определен за изпълнител,  
представя: 

1. 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 на участника; 

2. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 и чл. 54, ал. 1, т. 4 от ЗОП - удостоверение от 
органите на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда". 

 Възложителят предоставя от датата на публикуване на решението в Регистъра на 
обществените поръчки неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп до 
документацията (образците) за обществената поръчка на официалната интернет 
страница на община Борово http://www.borovo.org/bg/oporachki.html. 

 

С уважение, 

 

Валентин Панайотов 
Кмет на община Борово 

 

http://www.borovo.org/bg/oporachki.html

