
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

 

За участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез 

публично състезание с предмет: „ЕВРОГАЙДЪНС - изграждане на 

модул за ефективен мониторинг и осигуряване на качество на 

предоставената информация в Национална база данни за 

образователни квалификационни възможности“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ I 
 

 

П Ъ Л Н О  О П И С А Н И Е  Н А  П Р Е Д М Е Т А  Н А  

О Б Щ Е С Т В Е Н А Т А  П О Р Ъ Ч К А  

 

 

1.Предмет на поръчката 

ЕВРОГАЙДЪНС - изграждане на модул за ефективен мониторинг и осигуряване 

на качество на предоставената информация в Национална база данни за образователни 

квалификационни възможности. 

Предметът на поръчката обхваща изпълнението на следните дейности: 

ДЕЙНОСТ №1: Нов Модул за ефективен мониторинг и осигуряване на качеството 

на предоставената информация в базата данни за образователни и квалификационни 

възможности за нуждите на ЦРЧР. Данните постъпват от различни съществуващи 

регистри и информационни източници в рамките на средното и висшето образование, 

професионалното образование и обучение и ученето през целия живот в България, 

валидират се и се верифицират, чрез разработени уеб интерфейси. 

ДЕЙНОСТ №2: Разработване на подробен публичен календар на датите на 

обновяване на информацията в НБД с образователни възможности на ЦРЧР. 

ДЕЙНОСТ №3: Разширяване на профила на организациите, предоставящи 

образователни и квалификационни услуги в България, с възможности за самостоятелно 

допълване и пълноценно участие в запълването на НБДОКВ. 

 

2. Място на изпълнение  
Предметът на обществената поръчка касае изпълнение на дейности на 

територията Република България. 

3. Срок за изпълнение на поръчката – 90 (двадесет) календарни дни, считано от 

датата на сключване на договора за възлагане на обществената поръчка, но не по-късно 

от 31.01.2017 г. 

4. Прогнозна стойност на поръчката – до 65 193.33 лв. (шестдесет и пет 

хиляди, сто тридесет и три и тридесет и три лева) без включен ДДС. 

Оферти на участниците, които надхвърлят максималната прогнозна сройност на 

поръчката, ще бъдат отстранени от участие в настоящата процедура, като неотговарящи 

на предварително обявените от Възложителя условия.  

5. Начин и срок на плащане 

Съгласно проекта на договор.  

 

6. Гаранция за изпълнение 

 

 6.1. Гаранцията за изпълнение на договора се представя от участника, определен 

за изпълнител, при подписване на договора, в размер 5 % (пет на сто) от стойността на 

договора.  

 6.2.Гаранциите се предоставят в една от следните форми: 

а) парична сума; 



 б) банкова гаранция.  В случай, че се представя банкова гаранция, същата 

трябва да е безусловна и неотменима, в нея да е записан предмета на договора и да е 

със срок на валидност минимум 60 календарни дни, след крайния срок на договора. 

Текстът на банковата гаранция се съгласува с Възложителя; 

 в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на 

отговорността на изпълнителя. Възложителят следва да бъде посочен като трето 

ползващо се лице по тази застраховка. Застраховката не може да бъде използвана за 

обезпечение на отговорността на изпълнителя по друг договор. Текстът на 

застраховката се съгласува с Възложителя. Застраховката следва да е със срок на 

валидност минимум 60 календарни дни, след крайния срок на договора; 

 6.3. Гаранцията под формата на парична сума или банкова гаранция може да се 

предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант. В този случай 

изпълнителя се задължава да представи документ, удостоверяващ поетото задължение 

от третото лице-гарант и банката (в случай на банкова гаранция) да удовлетвори 

възложителя при условията на договора.  

 6.4. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за 

изпълнение или за авансово предоставените средства. 

6.5. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, 

всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно 

вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката. 

6.6. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за 

изпълнение се уреждат в договора за обществена поръчка.  

6.7. Когато гаранцията се представя под формата на парична сума същата се 

превежда по следната сметка на ЦРЧР: 

 Банка ДСК  

Клон Калоян 

Сметка за чужди средства  

IBAN BG15STSA93003396287010 

BIC STSABGSF 

6.8. При представяне на гаранцията изрично се посочва предмета на 

обществената поръчка, за която се внася/представя гаранцията за изпълнение. 

6.9. Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение, без да дължи 

лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.  

 

Критерии за възлагане на поръчката: най-ниска цена. 

 

РАЗДЕЛ II. 



УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ 

УЧАСТНИЦИТЕ 

А. ЛИЧНО СЪСТОЯНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ 

1. В процедурата за възлагане на обществена поръчка може да участва всяко 

българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, 

както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява услуги съгласно 

законодателството на държавата, в която то е установено. 

Участниците – юридически лица в процедурата се представляват от законните си 

представители или от лица, специално упълномощени за участие в процедурата, което 

се доказва с изрично пълномощно. 

2. За участие в процедурата участникът подготвя и представя оферта, която трябва 

да съответства напълно на условията, съдържащи се в обявлението и в документацията 

за участие. 

3. Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена 

поръчка участник, за който е налице поне едно от следните обстоятелства: 

3.1. 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 – 353 е от Наказателния кодекс; 

3.2. Осъден е с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, 

аналогично на тези по т. 3.1, в друга държава членка или трета страна; 

3.3. 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. Изискването не се прилага в случаите на чл. 54, ал. 3 ЗОП; 

3.4. Установено е, че участникът: 

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване 

липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата 

на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

3.5. Установено е с влязло в сила наказателно постановление или съдебно 

решение, че при изпълнение на договор за обществена поръчка участникът е нарушил 

чл. 118, чл. 128, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, 

установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в 

която участникът е установен.  

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

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. 2, ал. 3 от Закона за 

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и за който би могло да се 

приеме, че влияе на тяхната безпристрастност и независимост във връзка с възлагането 

на обществената поръчка 

3.7. е обявен 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 участникът е чуждестранно лице - се намира в подобно положение, произтичащо от 

сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен; 

3.8. е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно 

законодателството на държавата, в която е извършено деянието; 

3.9. е сключил споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, 

когато нарушението е установено с акт на компетентен орган; 

3.10.  е доказано, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка 

или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до предсрочното му 

прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на 

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

на договора; 

3.11. е опитал 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; 

 

Важно: Участниците са длъжни да уведомят писмено възложителя в 3-дневен 

срок от настъпване на някое от гореизброените обстоятелства или обстоятелствата по 

т.6 от настоящия раздел. 

Забележка: 

Съобразно чл. 54,  ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП изискванията на т. 3.1,  т. 3.2,  т. 3.6. 

и т. 3.11. се отнасят за:  

1. лицата, които представляват участника; 

2.  членовете на управителни и надзорни органи; 

3. 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. 



Лицата, които представляват участника и членовете на управителни и надзорни 

органи по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, 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; 

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 – физическото лице – търговец; 

7. при клон на чуждестранно лице – лицето, което управлява и представлява клона 

или има аналогични права съгласно законодателството на държавата, в която клонът е 

регистриран; 

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

9. в останалите случаи, включително за чуждестранните лица – лицата, които 

представляват, управляват и контролират участника съгласно законодателството на 

държавата, в която са установени. 

4. Не може да участва в процедурата пряко или косвено физическо или 

юридическо 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, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, освен ако 

не е налице изключение по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДР. 

5. Не могат да участват в процедурата за възлагане на настоящата 

обществена поръчка участници, по отношение на които: 

1) са налице обстоятелствата, предвидени в чл. 106, ал. 1, от Регламент (ЕС, 

ЕВРАТОМ) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 

2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза; 

2) са налице обстоятелствата, предвидени в чл. 107, ал. 1 от Регламент (ЕС, 

ЕВРАТОМ) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 

2012г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза. 

3) има наложено наказание на основание на чл. 109, ал. 2, буква "а" от Регламент 

(ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 

октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на 

Съюза. 

4) за които са на лице обстоятелства съгласно „Общите насоки за избягване на 

конфликт на интереси“ по смисъла на чл. 57 от Регламент 966/2012 на 



Европейския парламент и на Съвета, относно финансовите правила, приложими 

за общия бюджет на Съюза. 

6.  Свързани лица по смисъла на §1, т.45 от ДР на ЗОП не могат да бъдат 

самостоятелни участници в тази процедура. 

7. Възложителят отстранява от процедурата участник, за когото е налице някое от 

обстоятелствата по т.3.1 до т. 3.10, т.4, т.5 и т.6 възникнали преди или по време на 

процедурата.  

8. Основанията за отстраняване на участник по т. 3.1 до т. 3.11 от настоящия 

раздел се прилагат  съгласно чл. 57, ал. 2 от ЗОП, и когато участникът в процедурата е 

обединение от физически и/или юридически лица и за член на обединението е налице 

някое от основанията за отстраняване. 

9. Основанията за отстраняване на участника 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.3.1 и т.3.2., освен ако в присъдата е посочен друг срок; 

2. три години от датата на настъпване на обстоятелствата по т.3.4. буква „а“, т. 3.5 

и по т.3.8, т. 3.9. т.3.10 и т.3.11, освен ако в акта, с който е установено обстоятелството, 

е посочен друг срок. 

10. Участник, за когото е налице някое от изброените в т.3.1. до 3.11 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. 3.3, включително начислените лихви и/или 

глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени; 

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. 

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. 

Мотивите за приемане или отхвърляне на предприетите по т. 1-3 мерки и 

представените доказателства се посочват в решението за предварителен подбор, 

съответно в решението за класиране или прекратяване на процедурата, в зависимост от 

вида и етапа, на който се намира 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 т. 10 възможност за времето, определено с присъдата или акта. 

 11. Освен на основанията, посочени по-горе, Възложителят отстранява от 

участие: 

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

изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в 

документацията; 

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; 

г/ участници, които са свързани лица. 

 12. Изисквания към участник обединение. 

Ако участникът е обединение на физически и/или юридически лица, което не е 

юридическо лице, се представя копие на документ за създаване на обединението или 

друг документ, подписан от лицата в обединението. От представения документ следва 

да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната 

информация: 

1) правата и задълженията на участниците в обединението; 

2) разпределението на отговорността между участниците в обединението; 

3) дейностите, които ще изпълнява всеки член в обединението; 

4) участниците в обединението трябва да определят едно лице, което да 

представлява участниците в обединението. Когато в договора не е посочено лицето, 

което представлява участниците в обединението следва да се представи документ, 

подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият; 

5) всички членове на обединението следва да поемат отговорност заедно и 

поотделно за изпълнението на договора за възлагане на обществена поръчка. 

 

13. Изисквания към подизпълнителите: 

13.1. 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. Доказателството може да бъде под формата на декларация от 

apis://Base=NARH&DocCode=41765&ToPar=Art72_Al1&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=41765&ToPar=Art72_Al3&Type=201/


подизпълнителя, предварителен договор, договор под условие и др., гарантиращи, 

поетите от подизпълнителя задължение. 

13.2. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор 

съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице 

основания за отстраняване от процедурата.  

13.3. Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на 

съответните критерии за подбор или за тях са налице основания за отстраняване.  

13.4. Независимо от възможността за използване на подизпълнители 

отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя. 

13.5. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор 

за обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако 

са изпълнени едновременно следните условия: 

13.5.1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в 

процедурата; 

13.5.2. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е 

отговарял предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на 

дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента 

дейности; 

13.6. При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на 

възложителя всички документи, които доказват, че новият подизпълнител отговаря на 

критериите за подбор и че не са налице основанията за отстраняване в процедурата. 

 

14. Използване на капацитета на трети лица 

 

14.1. Участниците могат за конкретната поръчка да се позоват на капацитета на 

трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, 

свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите способности и 

професионалната компетентност. 

14.2. По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност, 

участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако лицата, с чиито 

образование, квалификация или опит се доказва изпълнение на изискванията на 

възложителя, ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим 

този капацитет. 

14.3. Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да 

може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за 

поетите от третите лица задължения. 

14.4. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за 

доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са 

налице основанията за отстраняване от процедурата. 

14.5. Възложителят изисква от участника да замени посоченото от него трето 

лице, ако то не отговаря на някое от условията по т. 14.4. 

14.6. Участникът и третото лице, чийто капацитет се използва за доказване на 

съответствие с критериите, свързани с икономическото и финансовото носят солидарна 

отговорност за изпълнението на поръчката. 



14.7. Когато участник в процедурата е обединение от физически и/или 

юридически лица, той може да докаже изпълнението на критериите за подбор с 

капацитета на трети лица при спазване на условията по т.14. 2 - 14.4. 

 

15. Доказване на изискванията за участие и критериите за подбор: 

15.1. При подаване на оферта участникът декларира липсата на основанията за 

отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на единен 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). В него се предоставя 

съответната информация, изисквана от възложителя, и се посочват националните бази 

данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, 

които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са 

длъжни да предоставят информация.  

15.2. Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за 

доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва 

подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП, който съдържа 

информацията за липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите 

за подбор.  

15.3. Участниците могат да използват ЕЕДОП, който вече е бил използван при 

предходна процедура за обществена поръчка, при условие че потвърдят, че 

съдържащата се в него информация все още е актуална.  

15.4. Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят 

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

ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. 

15.5. В ЕЕДОП се представят данни относно публичните регистри, в които се 

съдържа информация за декларираните обстоятелства или за компетентния орган, 

който съгласно законодателството на съответната държава е длъжен да предоставя 

информация за тези обстоятелства служебно на възложителя. 

15.6. Участниците – при поискване от страна на възложителя, са длъжни да 

представят необходимата информация относно правно-организационната форма, под 

която осъществяват дейността си, както и списък на всички задължени лица по смисъла 

на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 ЗОП, независимо от наименованието на органите, в които 

участват, или длъжностите, които заемат. 

15.7. Когато за участник е налице някое от основанията за отстраняване по т. 3.1. 

до 3.11 и преди подаването на офертата той е предприел мерки за доказване на 

надеждност по чл. 56 ЗОП, тези мерки се описват в ЕЕДОП.  

 Като доказателства за надеждността на участника се представят следните 

документи:  

15.7.1. 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; 

15.7.2. по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 3 ЗОП – документ от 

съответния компетентен орган за потвърждение на описаните обстоятелства; 

15.8. За доказване на личното състояние, на съответствието с критериите за 

подбор или на съответствие с техническите спецификации участникът може да 

представи удостоверение за регистрация в официален списък на одобрени стопански 

субекти или сертификат, издаден от сертифициращ орган. В тези случаи възложителят 

не може да отстрани участника от процедурата или да откаже да сключи договор с него 

на основание, че не е представил някой от изискуемите документи, при условие че 

съответните обстоятелства се доказват от представеното удостоверение или 

сертификат. 

16. За доказване на липсата на основания за отстраняване участникът, избран за 

изпълнител, представя: 

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

2. 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; 

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

Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда"; 

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

Агенцията по вписванията. 

Когато в удостоверението по т. 3 се съдържа информация за влязло в сила 

наказателно постановление или съдебно решение за нарушение по чл. 54, ал. 1, т. 6, 

участникът представя декларация, че нарушението не е извършено при изпълнение на 

договор за обществена поръчка. 

Когато участникът, избран за изпълнител, е чуждестранно лице, той представя 

съответния документ по т. 16, издаден от компетентен орган, съгласно 

законодателството на държавата, в която участникът е установен. В тези случаи, когато 

в съответната държава не се издават документи за посочените обстоятелства или когато 

документите не включват всички обстоятелства, участникът представя декларация, ако 

такава декларация има правно значение съгласно законодателството на съответната 

държава. Когато декларацията няма правно значение, участникът представя официално 

заявление, направено пред компетентен орган в съответната държава. 

Възложителят няма право да изисква представянето на документите по т. 15, 

когато обстоятелствата в тях са достъпни чрез публичен безплатен регистър или 

информацията или достъпът до нея се предоставя от компетентния орган на 

възложителя по служебен път. 

 



Б. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР 

1. Минимални изисквания към икономически и финансово състояние и към 

техническите възможности и професионални способности на участниците: 

Минимално изискване Документ, с който се доказва 

1. Минимални изисквания към икономическото и финансово състояние: 

Участникът следва да има 

реализиран минимален оборот в сферата, 

попадаща в обхвата на поръчката, а 

именно – оборот от услуги в областта на 

разработката на софтуер за 

администриране на системи и/или 

управление на записа на данни и/или 

управление на съдържание,  изчислен на 

база годишните обороти, за последните 

три приключили финансови години, в 

размер не по-малък от 100 000 лева. 

 

Участникът попълва раздел Б: 

икономическо и финансово състояние в 

Част IV: Критерии за подбор от Единния 

европейски документ за обществени 

поръчки (ЕЕДОП). 

 

Минимални изисквания към техническите и професионални способности 

Възложителят може да не приеме представено доказателство за технически 

и професионални способности, когато то произтича от лице, което има интерес, 

който може да води до облага по смисъла на чл. 2, ал. 3 от Закона за 

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. 

1. Участникът следва да е изпълнил 

през последните 3 (три) години от датата 

на подаване на офертата минимум 1 

(една) дейност, която е идентична или 

сходна с предмета на настоящата 

обществена поръчка 

*Под дейност, сходна с предмета 

на настоящата обществена поръчка, 

следва да се разбира услуга по 

разработка на софтуер за 

администриране на системи и/или 

управление на записа на данни и/или 

управление на съдържание. 

 

Участникът попълва поле 1б) от 

раздел  В: Технически и професионални 

способности в Част IV: Критерии за 

подбор от Единния европейски документ 

за обществени поръчки (ЕЕДОП). 

 

2. Участникът следва да прилага 

внедрена система за управление на 

качеството по стандарт ISO 9001:2008 или 

еквивалентен с обхват на сертификация, 

свързан с предмета на настоящата 

обществена поръчка. 

 

Участникът попълва раздел Г: 

Стандарти за осигуряване на качеството 

и стандарти за екологично управление 

Част IV: Критерии за подбор от Единния 

европейски документ за обществени 

поръчки (ЕЕДОП).  
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Възложителят приема 

еквивалентни сертификати, издадени от 

органи, установени в други държави 

членки. 

Възложителят приема и други 

доказателства за еквивалентни мерки за 

осигуряване на качеството или за 

опазване на околната среда, когато 

кандидат или участник не е имал достъп 

до такива сертификати или е нямал 

възможност да ги получи в съответните 

срокове по независещи от него причини. 

2. Участникът следва да разполага с 

персонал и с ръководен състав със 

следната професионална компетентност 

за изпълнение на обществената поръчка: 

 

2.1. Ръководител на екип: 

Следва да притежава следната 

професионална компетентност: 

 

- образователно-квалификационна 

степен „магистър” в област „Природни 

науки, математика и информатика”, 

професионално направление 

„Информатика и компютърни науки” или  

област „Технически науки”, 

професионално направление 

„Комуникационна и компютърна 

техника” съгласно Класификатор на 

областите на висше образование и 

професионалните направления, утвърден 

с ПМС № 125 от 2002 г. или еквивалентна 

образователна степен, придобита в 

чужбина, в области, еквивалентни на 

посочените; 

 

- минимум 3 (три) години 

професионален опит в изпълнение на 

дейности свързани с разработка на 

информационни системи 

 

2.2 Ключов експерт -  Аналитик 

Следва да притежава следната 

професионална компетентност: 

 

- образователно-квалификационна 

степен „бакалавър” или по-висока в 

Участникът попълва поле 6 от 

раздел  В: Технически и професионални 

способности в Част IV: Критерии за 

подбор от Единния европейски документ 

за обществени поръчки (ЕЕДОП), в 

който подробно описва данните за 

образованието и за общия и специфичен 

професионален опит за всяко лице от 

изискуемия персонал и ръководен 

състав, така че да се удостовери 

съответствие с минимално поставените 

изисквания за професионална 

компетентност и опит. 



областите „Технически науки” или 

„Природни науки, математика и 

информатика” или „Социални, стопански 

и правни науки”, съгласно Класификатор 

на областите на висше образование и 

професионалните направления, утвърден 

с ПМС № 125 от 2002 г., или 

еквивалентна образователна степен, 

придобита в чужбина, в области, 

еквивалентни на посочените; 

- минимум 3 (три) години 

професионален опит в областта на 

информационните технологии при бизнес 

анализа, описването на работни процеси и 

проектирането на информационни 

системи 

 

2.3. Ключов експерт -  Програмист 

Следва да притежава следната 

професионална компетентност: 

 

- образователно-квалификационна 

степен „бакалавър” или по-висока степен 

в област „Природни науки, математика и 

информатика”, професионално 

направление „Информатика и 

компютърни науки” или  област 

„Технически науки”, професионално 

направление „Комуникационна и 

компютърна техника”  съгласно 

Класификатор на областите на висше 

образование и професионалните 

направления, утвърден с ПМС № 125 от 

2002 г. или еквивалентна образователна 

степен, придобита в чужбина, в области, 

еквивалентни на посочените; 

 

- минимум 3 (три) години 

професионален опит в изпълнение на 

дейности свързани с разработка на 

информационни системи; 

 

В случай, че при изпълнение на поръчката участникът ще ползва 

подизпълнители, посочените критерии за подбор се прилагат за подизпълнителите, 

съобразно вида и дела от поръчката, които те ще изпълняват. В случай, че участниците 

ползват подизпълнители в офертата следва да се представи доказателство за поетите от 

подизпълнителите задължения. 

В случай, че при изпълнение на поръчката участникът ще ползва капацитета 

на трети лица, последните трябва да отговарят на критериите за подбор, за доказването 

на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице 



основанията за отстраняване от процедурата. В случай, че участникът ще ползва 

капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните 

ресурси, като представи в офертата документи за поетите от третите лица задължения. 

 

Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят 

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

ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. 

 

Преди сключването на договор за обществена поръчка, възложителят 

изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, 

удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и 

съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за 

подизпълнителите и третите лица, ако има такива. 

 

Възложителят може да не приеме представено доказателство за технически 

и професионални способности, когато то произтича от лице, което има интерес, който 

може да води до облага по смисъла на чл. 2, ал. 3 от Закона за предотвратяване и 

установяване на конфликт на интереси. 

 

Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо 

от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с 

икономическото и финансовото състояние, техническите способности и 

професионалната компетентност, при условията на чл. 65, ал. 1-5 и ал. 7 от ЗОП. 

РАЗДЕЛ ІІІ. 

ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ. ПРАВИЛА ЗА ПРЕДАВАНЕ НА 

ИНФОРМАЦИЯ 

1. Комуникацията и действията на Възложителя и на участниците, свързани с 

настоящата процедура, са в писмен вид и на български език. Обменът на информация 

между Възложителя и заинтересованите лица/участници се извършва с електронни 

средства за комуникация. Когато не се използват електронни средства за комуникация 

обменът на информация се осъществява чрез пощенска или друга подходяща 

курирерска услуга или комбинация от тях и електронни средства.  

УТОЧНЕНИЕ: Избраният начин трябва да позволява удостоверяване на 

датата на получаване на информацията. 

2. Възложителят изпраща решенията по чл. 22, ал. 1, т. 3 – 10 от ЗОП в 

тридневен срок от издаването им. В решенията се посочва връзка към електронната 

преписка в профила на купувача, където са публикувани протоколите и окончателните 

доклади на комисията. Решенията се изпращат: 

2.1. на адрес, посочен от участника: 

а) на електронна поща, като съобщението, с което се изпращат, се подписва с 

електронен подпис, или 

б) чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна 

разписка; 
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2.2. по факс; 

3. Избраният от възложителя начин трябва да позволява удостоверяване на датата 

на получаване на решението. 

4. Когато решението не е получено от участника по някой от начините, посочени 

в т. 2.1 и 2.2 от настоящия раздел, възложителят публикува съобщение до него в 

профила на купувача. Решението се смята за връчено от датата на публикуване на 

съобщението. 

5. При промяна в посочения адрес и факс участниците са длъжни в срок до 24 

(двадесет и четири) часа писмено да уведомят възложителя. 

6. При подаване на офертата си участниците могат да посочат информация, която 

се счита за конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна. Когато 

участниците са се позовали на конфиденциалност, съответната информация не се 

разкрива от възложителя. Участниците не могат да се позовават на конфиденциалност 

по отношение на предложенията от офертите им, които подлежат на оценка. 

Възложителят може, по собствена инициатива или по искане на заинтересовано 

лице, еднократно да направи промени в обявлението, с което се оповестява откриването 

на процедурата и в документацията за обществената поръчка, по реда на чл. 100 ЗОП. 

 

 

РАЗДЕЛ IV. ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА 

ПОРЪЧКА И РАЗЯСНЕНИЯ 

 

1. Достъп до документацията за участие: Възложителят предоставя неограничен, 

пълен, безплатен и пряк достъп до документацията за обществената поръчка на 

интернет страницата на „Профила на купувача“ на Възложителя: 

http://www.hrdc.bg/profile/ 
2. Всяко лице може да поиска писмено от Възложителя разяснения по решението, 

обявлението и документацията за обществената поръчка до 5 дни преди 

изтичане на срока за получаване на офертите. 

3. Възложителят предоставя разясненията в 3-дневен срок от получаване на 

искането. 

4. Разясненията се предоставят чрез публикуване на профила на купувача.  

    

РАЗДЕЛ V. ДРУГИ УКАЗАНИЯ 

 

1. За въпроси във връзка с провеждането на процедурата и подготовката на 

офертите от участниците, които не са разгледани в настоящите указания, се 

прилагат ЗОП, ППЗОП, обявлението и документацията за обществената поръчка 

и действащото законодателство на Република България  

2. При противоречие в записите на отделните документи валидни са записите в 

документа с по-висок приоритет, като приоритетите на документите са в 

следната последователност: 

а/ Решението за откриване на процедурата; 

http://www.hrdc.bg/profile/


б/ Обявление за обществена поръчка; 

в/ Технически спецификации; 

г/ Указания за подготовката на оферта; 

д/ Проект на договор за изпълнение на поръчката; 

е/ Условия за участие в процедурата; 

ж/ Образци на документи. 

Документът с най-висок приоритет е посочен на първо място. 



  РАЗДЕЛ VІ 

ЗАЯВЯВАНЕ НА УЧАСТИЕ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТИТЕ 

1. За участие в процедурата участникът подготвя и представя оферта, която 

трябва да съответства напълно на условията и образците, съдържащи се в обявлението 

и в документацията за обществената поръчка. Неспазването на това изискване води до 

отстраняване на участника от участие в процедурата. 

2. Всеки участник в настоящата процедура има право да представи само 

една оферта по обществената поръчка. Не се допуска представяне на варианти на 

офертата. 

3. Офертата се подава на български език в един оригинал.  

4. Разходите, свързани с изготвянето и подаването на офертата са за сметка 

на участника. 

5. Офертата, както и всички документи, съдържащи се в нея се подписват от 

лицето, което представлява участника съгласно актуалната му регистрация, а за 

физическите лица, съгласно документа за самоличност или от надлежно упълномощено 

лице или лица, като в офертата се прилага нотариално заверено пълномощно на 

упълномощеното/ите лице/а.  

6. Офертите се подават на следния адрес: гр. София 1000, Център за 

развитие на човешките ресурси, ул. „Граф Игнатиев“ №15, ет.3, Деловодство, от 08:30 

ч. до 17:00 ч. на датата, посочена в обявлението. За час на получаване се приема часът, 

отбелязан при издаване на входящ номер. 

7. До изтичане на срока за подаване на оферти, всеки участник може да 

промени, допълни или оттегли офертата си. 

8. Офертата се подава  от участника, или от упълномощен от него 

представител - лично или чрез пощенска или куриерска услуга с препоръчана пратка с 

обратна разписка, на адреса, посочен от възложителя. 

8.1. Ако участникът изпрати офертата чрез препоръчана поща или куриерска 

служба, разходите за тях са за сметка на участника. В този случай той следва да 

изпрати офертата така, че да обезпечи нейното получаване на посочения от 

възложителя адрес в срока, определен за подаване на офертите, посочен в обявлението. 

Рискът от забава или загубване на офертата е за участника. 

9. За получените оферти при възложителя се води регистър, в който се отбелязват: 

подател на офертата; номер, дата и час на получаване; причините за връщане на 

офертата, когато е приложимо; 

9.1. При приемане на офертата върху опаковката се отбелязват поредният номер, 

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

което на приносителя се издава документ.  

9.2. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на 

участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок или в 

незапечатана или скъсана опаковка. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия 

регистър на възложителя. 



9.3. Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване оферти пред 

мястото, определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се включват в 

списък, който се подписва от представител на възложителя и от присъстващите лица. 

9.4. Офертите на лицата от списъка се завеждат в регистъра по т. 9. Не се допуска 

приемане на оферти от лица, които не са включени в списъка. 

9.5. Получените оферти се предават на председателя на комисията за разглеждане 

на офертите, за което се съставя протокол със следните данни: 1. подател на офертата; 

2. номер, дата и час на получаване; 3. причините за връщане на офертата, когато е 

приложимо. 

9.6. Протоколът се подписва от предаващото лице и от председателя на 

комисията. 

 

10. Офертата се представя в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се 

посочват: наименованието на участника, включително участниците в обединението, 

когато е приложимо; адрес за кореспонденция, телефон, и по възможност факс и 

електронен адрес; наименованието на обществената поръчката и за коя обособена 

позиция/и се отнасят. До изтичане на срока за подаване на оферти, всеки участник 

може да промени, допълни или оттегли офертата си. 

11. Съдържанието на опаковката включва заявление и оферта. Заявлението 

съдържа: 

11.1.  Опис на документите и информацията, съдържащи се в опаковката – 

(Приложение № 1); 

11.2.  Информация относно правно-организационната форма, под която 

осъществяват дейността си, както и списък-декларация на всички задължени лица по 

смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП (Приложение № 2); 

11.3.  Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 

(Приложение № 3) за участника, подписан от всички лица по чл. 40, ал. 1 от ППЗОП 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 подизпълнител и за всички трети лица по чл. 65 от ЗОП, чиито капацитет 

ще бъдат ангажиран в изпълнението на поръчката.  

 

Указания за представяне на ЕЕДОП: 

 

11.3.1. В ЕЕДОП се предоставя информацията, изисквана от възложителя, 

и се посочват данни относно публичните регистри, в които се съдържат декларираните 

обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на 

държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация; 

11.3.2. Участник (икономически оператор), който участва самостоятелно 

в обществената поръчка и не използва капацитета на трети лица и подизпълнители, за 

да изпълни критериите за подбор, попълва и представя един ЕЕДОП. В случай на 

различие в декларираните обстоятелства, свързани с личното състояние или при 

необходимост от защита на личните данни, се попълва отделен ЕЕДОП за всяко или за 

някое от лицата. В случаите, когато се подава повече от един ЕЕДОП, обстоятелствата, 



свързани с критериите за подбор, се съдържат само в ЕЕДОП, подписан от лице, което 

може самостоятелно да представлява участника (икономическия оператор). 

11.3.3. Участник (икономически оператор), който участва самостоятелно, 

но ще ползва капацитета на едно или повече трети лица, по отношение на критериите за 

подбор, представя отделен ЕЕДОП за всяко едно от третите лица. Третите лица трябва 

да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се 

позовава на техния капацитет и за тях не следва да са налице основанията за 

отстраняване от процедурата. Участникът (икономически оператор) попълва Раздел В 

„Информация относно използването на капацитета на други субекти“ на част ІІ от 

ЕЕДОП. Ако полето е попълнено с „Да“ се представя ЕЕДОП надлежно попълнен и 

подписан от лицата по чл. 40, ал. 1 от ППЗОП, за третите лица. В ЕЕДОП се посочва 

информацията, изисквана съгласно раздел А и Б от част ІІ, попълва се част ІІІ 

„Основания за изключване“ и част ІV „Критерии за подбор“ се попълва само по 

отношение на ресурса, който се предоставя за използване. 

11.3.4. Участник (икономически оператор), който участва самостоятелно, 

но ще ползва един или повече подизпълнители, представя попълнен отделен ЕЕДОП за 

всеки един от подизпълнителите. Подизпълнителите трябва да отговарят на 

съответните критерии за подбор съобразно вида и дела на поръчката, който ще 

изпълняват, и за тях не следва да са налице основания за отстраняване от процедурата. 

Участникът (икономически оператор) попълва Раздел Г „Информация за 

подизпълнители, чийто капацитет икономическият оператор няма да използва“ на част 

ІІ от ЕЕДОП. Ако полето е попълнено с „Да“ се представя ЕЕДОП за всеки 

подизпълнител надлежно попълнен и подписан от лицата по чл. 40, ал. 1 ППЗОП. В 

ЕЕДОП се посочва информацията, изисквана съгласно раздел А и Б от част ІІ, попълва 

се част ІІІ „Основания за изключване“ и част ІV „Критерии за подбор“ съобразно вида 

и дела на поръчката, който ще изпълняват. 

11.4.  Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е 

приложимо; 

11.5.  При участник – обединение - документ по чл. 37, ал. 4 от ППЗОП 

документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както 

и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка: 

- правата и задълженията на участниците в обединението; 

- разпределението на отговорността между членовете на обединението; 

- дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. 

11.6. 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, свързаните с тях лица и техните действителни собственици 

(Приложение № 4). Декларацията се попълва и подписва по приложения образец към 

настоящата документация. В зависимост от правно-организационната форма на 

участниците, декларацията се представя от едно от лицата, които представляват 

участника. 

11.7. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 106, параграф 1, чл. 107, 

параграф 1 и чл. 109, параграф 2, буква „а" от Регламент (ЕО, Евратом) № 966/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите 

правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, 

Евратом) № 1605/2002 на Съвета (Приложение № 5). 



11.8. Декларация за липса на обстоятелства съгласно „общите насоки за 

избягване на конфликт на интереси“ по смисъла на чл. 57 от Регламент 966/2012 г. на 

Европейския парламент и на Съвета, относно финансовите правила, приложими за 

общия бюджет на Съюза (Приложение № 6). 

11.9. Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари 

(Приложение № 7). 

11.10. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, 

свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и 

условията на труд, които са в сила в страната (Приложение № 8).  

Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация 

са НАП, Министерство на околната среда и водите, Агенция по заетостта и 

Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (http://nap.bg, 

http://www3.moew.government.bg, www.mlsp.government.bg, 

http://www.gli.government.bg, http://www.az.government.bg/). 

11.11. Декларация, че за съгласие с проекта на договор по съответната 

обособена позиция (Приложение № 9).  

11.12. Декларация, за срока на валидност на офертата (Приложение № 10).  

 

Забележка: Декларациите по т. 11.2, 11.6 - 11.10 се попълват от 

представляващия участника. Когато участникът е юридическо лице, е достатъчно 

подаване на декларацията от едно от лицата, които могат самостоятелно да го 

представляват. В случай че участникът е обединение от лица, декларациите се попълват 

и представят от всяко едно лице, включено в обединението. Когато деклараторът е 

чуждестранен гражданин, декларациите се представят и в превод на български език. 

 

11.13.  Офертата съдържа: 

11.13.1. Техническо предложение, съдържащо: 

а) документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е 

законният представител на участника; 

б) предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на възложителя, попълнено съобразно Образец № 1. 

Предложението се представя на хартиен и на електронен носител в MS Word формат 

Електронният носител следва да е надписан или да е обозначен с името на участника.  

Предложението се представя при съблюдаване на изискванията на: 

Техническата спецификация и условията за изпълнение на поръчката, в оригинал. Ако е 

приложимо, се прилага декларация (свободен текст) относно това коя част от офертата 

има конфиденциален характер и изискване възложителят да не я разкрива. 

Предложението трябва да бъде подписано и подпечатано на всяка страница, 

като се посочи и името и фамилията на лицето, което го е подписало.  

Участник, към чието предложение липсва някое от изброените приложения, ще 

бъде отстранен от участие в поръчката. 

 

в)  декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор 

(Приложение № 9); 

г)  декларация за срока на валидност на офертата (Приложение № 10); 



 

11.13.2. Ценово предложение, попълнено съобразно Образец № 2, 

приложено в отделен запечатан непрозрачен плик, поставен в опаковката, с надпис 

„Предлагани ценови параметри“. Ценовото предложение се подготвя от участника и се 

представя на хартиен носител. Предлаганата цена трябва да е в български лева без 

включен ДДС и с включен ДДС.  

При разлика между сумите изразени с цифри и думи, за вярно се приема 

словесното изражение на сумата. 

Забележка: Извън пликовете с надпис "Предлагани ценови параметри",  не 

трябва да е посочена никаква информация относно цената. Участници, които по 

какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън пликове „Предлагани 

ценови параметри“  елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея), ще 

бъдат отстранени от участие в процедурата.  


