
 

 

 Деловодна информация 

Партида на възложителя: 00906 Поделение:  

Изходящ номер: Ц-358 от дата: 02/03/2018 (дд/мм/гггг) 

Обявлението подлежи на публикуване в ОВ 
на ЕС:  

да 
 

Съгласен съм с Общите условия на АОП за използване на услугата 
Електронен подател:  

да 
 

Дата на изпращане на обявлението до ОВ на ЕС: 02/03/2018 (дд/мм/гггг) 

Заведено в преписка: 00906-2018-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx) 

 

 

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз 

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu 

Обявление за поръчка 

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП 

 Раздел I: Възлагащ орган 

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата) 

Официално наименование: Предприятие за управление на 

дейностите по опазване на околната среда 

Национален регистрационен 

номер: 131045382 

Пощенски адрес: ул. Триадица № 4 

Град: София код NUTS: BG411 Пощенски код: 1000 Държава: България 

Лице за контакт: Ренета Колева Телефон: +359 29406251 

Електронна поща: r.georgieva@pudoos.bg Факс: +359 29804131 

Интернет адрес/и 

Основен адрес: (URL) www.pudoos.bg 

Адрес на профила на купувача: (URL) 

http://pudoos.bg/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b8%d0%bb-%d0%bd%d0%b0-

%d0%ba%d1%83%d0%bf%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%87%d0%b0/ 

 

I.2) Съвместно възлагане 

Поръчката обхваща съвместно възлагане: НЕ 

       
В случай на съвместно възлагане, обхващащо различни държави - приложимото национално законодателство в 
сферата на обществените поръчки:  

Поръчката се възлага от централен орган за покупки: НЕ 
 

 

I.3) Комуникация  

http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/e_sender_e.pdf
http://simap.ted.europa.eu/
http://www.pudoos.bg/
http://pudoos.bg/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b8%d0%bb-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d1%83%d0%bf%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%87%d0%b0/
http://pudoos.bg/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b8%d0%bb-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d1%83%d0%bf%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%87%d0%b0/


Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)  
 

(URL): http://pudoos.bg/?p=18704 
 

Допълнителна информация може да бъде получена от:  

Горепосоченото/ите място/места за контакт 
 

 

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени:  

Горепосоченото/ите място/места за контакт 
 

електронно посредством: НЕ   
 

Електронната комуникация изисква използването на средства и устройства, които по принцип не са достъпни. 

Възможен е неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: НЕ (URL):  
 

 

I.4) Вид на възлагащия орган  

Публичноправна организация 
 

 

 

I.5) Основна дейност  

Околна среда 
 

 

Раздел II: Предмет 

II.1) Обхват на обществената поръчка 

II.1.1) Наименование: „Извършване на доставка на оборудване за петте 

пилотни центъра по един във всяка от общините: Шумен, Разград, 

Съединение, Левски и Созопол“. 

Референтен 
номер: 2  

II.1.2) Основен CPV код: 44613800      Допълнителен CPV код: 1 2 FC03 

II.1.3) Вид на поръчка:  

Доставки 
 

 

II.1.4) Кратко описание:  

Предмета на настоящата обществена поръчка е насочен към извършване на 

доставка на оборудване предназначено за всеки един от следните пилотни 

общински центрове за събиране и временно съхранение на опасни битови 

отпадъци: 

1. Доставка на оборудване за голям общински пилотен център в община Шумен. 

2. Доставка на оборудване за голям общински пилотен център в община 

Разград. 

3. Доставка на оборудване за малък общински пилотен център в община Левски. 

4. Доставка на оборудване за малък общински пилотен център в община 

Съединение. 

5. Доставка на оборудване за малък общински пилотен център в община 

Созопол. 

II.1.5) Прогнозна обща стойност 2 

Стойност, без да се включва ДДС: 1583125.00      Валута: BGN 

(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата 
продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки) 

II.1.6) Информация относно обособените позиции 

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции:  

не 
 

Оферти могат да бъдат подавани за:  
 

 

 

http://pudoos.bg/?p=18704


II.2) Описание 1 

II.2.1) Наименование: 2  Обособена позиция номер: 2  

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2 

Основен CPV код: 1 44613800      Допълнителен CPV код: 1 2 FC03 

Основен CPV код: 1 42418900      Допълнителен CPV код: 1 2 FC03 

Основен CPV код: 1 30230000      Допълнителен CPV код: 1 2 FC03 

Основен CPV код: 1 39130000      Допълнителен CPV код: 1 2 FC03 

Основен CPV код: 1 35113400      Допълнителен CPV код: 1 2 FC03 

Основен CPV код: 1 32323500      Допълнителен CPV код: 1 2 FC03 

II.2.3) Място на изпълнение 

код NUTS: 1 BG 

код NUTS: 1 BG333 

код NUTS: 1 BG324 

код NUTS: 1 BG314 

код NUTS: 1 BG421 

код NUTS: 1 BG341 

Основно място на изпълнение:  

на територията на Р. България в обхвата на: община Шумен; община Разград; 

община Левски; община Съединение; община Созопол. 

II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или 
услуги или указване на потребности и изисквания)  

Настоящата обществена поръчка се провежда като част от изпълнението по 

проект “Проучване и разработване на пилотни модели за екологосъобразно 

събиране и временно съхранение на опасни отпадъци от домакинства”, 

финансиран от Българо-Швейцарската програма за сътрудничество. 

Целта на тази обществена поръчка е да бъде извършена доставка, на 

оборудване предназначено за всеки един от следните пилотни общински 

центрове за събиране и временно съхранение на опасни битови отпадъци: 

1. Доставка на оборудване за голям общински пилотен център в община Шумен, 

град Шумен, бул. „Симеон Велики”, с идентификатор на имота по кадастрална 

карта с №: 83510.665.164; 

2. Доставка на оборудване за голям общински пилотен център в община 

Разград, град Разград, ул. „Костур” №: 28, с идентификатор на имота по 

кадастрална карта с №: 61710.505.570; 

3. Доставка на оборудване за малък общински пилотен център в община 

Левски, град Левски, ул. „Промишлена зона”, с идентификатор на имота по 

кадастрална карта с №: 43236.401.3261; 

4. Доставка на оборудване за малък общински пилотен център в община 

Съединение, град Съединение, УПИ II-000384. 

5. Доставка на оборудване за малък общински пилотен център в община 

Созопол, землище на гр. Черноморец, УПИ І (с идентификатор по кадастрална 

карта 81178.51.48) и ПИ № 81178.48.26. 

Дейностите предмет на изпълнение на настоящата обществена поръчка: 

•Дейност 1: Доставка на оборудване за събиране и временно съхранение на 

опасни битови отпадъци в голям общински пилотен център в община Шумен; 

•Дейност 2: Доставка на оборудване за събиране и временно съхранение на 

опасни битови отпадъци в голям общински пилотен център в община Разград; 

•Дейност 3: Доставка на оборудване за събиране и временно съхранение на 

опасни битови отпадъци в малък общински пилотен център в община Левски; 

•Дейност 4: Доставка на оборудване за събиране и временно съхранение на 

опасни битови отпадъци в малък общински пилотен център в община 

Съединение; 

•Дейност 5: Доставка на оборудване за събиране и временно съхранение на 

опасни битови отпадъци в малък общински пилотен център в община Созопол; 

•Дейност 6: Гаранционна поддръжка на доставеното оборудване в пилотните 

центрове за събиране и временно съхранение на опасни битови отпадъци. 

Общи изисквания за оборудването: 



1. Доставеното оборудване да е ново, неупотребявано, неизползвано за 

тестове и демонстрации. 

2. Изпълнителят да осигури ползване на сервиз/сервизна мрежа. 

3. Гаранционната поддръжка на доставеното оборудвате да бъде минимум 12 

(дванадесет) месеца, след датата на доставката. 

4. В гаранционния период през работни дни в часови диапазон 8.00 – 20.00 

часа Изпълнителят да осигури постоянна връзка (задължително телефон и 

факс/e-mail) за подаване на информация за повреда и заявяване на 

техническа помощ. 

5. Гаранционното обслужване и поддръжка да се извършва в съответствие с 

чл. 11 от Договора за обществена поръчка. 

6. Всички вложени при ремонтите резервни части да са нови и 

неупотребявани. 

7. Доставеното оборудване да бъде съпроводено със следното: 

1)сертификати за качество; 

2)сертификати за произход; 

3)декларации за съответствие. 

4)техническа информация – документация към съответния артикул на 

доставката - ръководство за експлоатация/паспорт/лиценз/техническа 

спецификация, издадена от производителя, с превод на български език, в 

случай че същата е на чужд език; 

5)гаранционни карти; 

6)с инструкция за експлоатация на български език, както и документация, 

съдържаща препоръки за правилна експлоатация. 

II.2.5) Критерии за възлагане:  

Критериите по-долу 
 

  

Критерий за качество: 1 2 20 ДА Име: Технически показател (ТП)    Тежест: 50 

Цена 
 

Тежест: 21 50  

 

 

II.2.6) Прогнозна стойност 

Стойност, без да се включва ДДС: 1583125.00      Валута: BGN 

(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата 
продължителност на тази обособена позиция)  

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки 

Начална дата:  / Крайна дата: 15/05/2019 (дд/мм/гггг) 

 
Тази поръчка подлежи на подновяване:  

не 

 
Описание на подновяванията:  

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на 
открити процедури) 
Очакван брой кандидати:  
или Предвиден минимален брой:  / Максимален брой: (2)  
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандиадти:  

II.2.10) Информация относно вариантите 
Ще бъдат приемани варианти:  

не 
 

II.2.11) Информация относно опциите 
Опции:  

не 

 
Описание на опциите:  

II.2.12) Информация относно електронни каталози 
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог: 

НЕ  



II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз 
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз:  

не 
 

II.2.14) Допълнителна информация:  
 

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация  

III.1) Условия за участие 

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в 
професионални или търговски регистри  
Списък и кратко описание на условията:  

III.1.2) Икономическо и финансово състояние  

Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка: НЕ  

Списък и кратко описание на критериите за подбор:  

Не се изискват!  

Изисквано минимално/ни ниво/а:2  

Не се изискват!  

III.1.3) Технически и професионални възможности  

Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка: НЕ  

Списък и кратко описание на критериите за подбор:  

1. Участникът следва да притежава опит в изпълнението на дейност за 

доставка и гаранционна поддръжка/обслужване на комунална техника за 

управление на отпадъци и/или оборудване за управление на битови отпадъци 

и/или за обслужване на промишлено оборудване за управление на опасни 

отпадъци и/или химикали. 

2. Участникът следва да притежава внедрена система за управление на 

„качеството” съгласно стандарта EN ISO 9001:2008/2015 или еквивалентен с 

обхват в областта на производство и/или доставка на комунална техника за 

управление на отпадъци и/или оборудване за управление на битови отпадъци 

и/или за обслужване на промишлено оборудване за управление на опасни 

отпадъци и/или химикали. 

3. Участникът следва да притежава внедрена система за управление на 

„Околната среда” съгласно стандарта EN ISO 14001:2004/2005/2015 или 

еквивалентен с обхват в областта на производство и/или доставка на 

комунална техника за управление на отпадъци и/или оборудване за управление 

на битови отпадъци и/или за обслужване на промишлено оборудване за 

управление на опасни отпадъци и/или химикали.  

Изисквано минимално/ни ниво/а:2  

1. Участникът следва да е изпълнил поне 1 дейност с предмет и обем, 

идентични или сходни с тези на настоящата поръчка за последните 3 г. от 

датата на подаване на офертата. 

За идентични или сходни с тези на настоящата поръчка дейности се приема за 

доставка и гаранционна поддръжка/обслужване на комунална техника за 

управление и/или оборудване на битови отпадъци и/или за обслужване на 

промишлено оборудване за управление на опасни отпадъци и/или химикали. 

За доказване на изискването по т.1 участникът представя списък на 

доставките, които са идентични или сходни с предмета на поръчката, 

изпълнени през последните 3 г., считано от датата на подаване на офертата, 

с посочване на стойностите, датите и получателите.Списъкът се попълва по 

приложения към документацията за обществена поръчка образец – ЕЕДОП (част 

IV, буква В, т. 1б). При участие на обединения, които не са юридически 

лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече 

от участниците в обединението. 

2. Участникът следва да притежава внедрена система за управление на 

„качеството” съгласно стандарта EN ISO 9001:2008/2015 или еквивалентен с 

обхват в областта на производство и/или доставка на комунална техника за 

управление на отпадъци и/или оборудване за управление на битови отпадъци 

и/или за обслужване на промишлено оборудване за управление на опасни 



отпадъци и/или химикали. 

3. Участникът следва да притежава внедрена система за управление на 

„Околната среда” съгласно стандарта EN ISO 14001:2004/2005/2015 или 

еквивалентен с обхват в областта на производство и/или доставка на 

комунална техника за управление на отпадъци и/или оборудване за управление 

на битови отпадъци и/или за обслужване на промишлено оборудване за 

управление на опасни отпадъци и/или химикали. 

За доказване на изискването по т.2, участникът представя: 

Информация за валиден сертификат по ISO 9001:2008 за внедрена система за 

внедрена система за управление на „качеството” съгласно стандарта EN ISO 

9001:2008/2015 или еквивалентен с изискуемият обхват. 

За доказване на изискването по т.3, участникът представя: 

Информация за валиден сертификат по EN ISO 14001:2004/2005/2015 за внедрена 

система за внедрена система за управление на „Околната среда” съгласно 

стандарта EN ISO 14001:2004/2005/2015 или еквивалентен с изискуемият 

обхват. 

Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са 

акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна 

агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган за 

акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно 

признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната 

област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 

2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на 

съответствието.Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от 

органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за 

въведени еквивалентни мерки.Когато участник в процедурата е обединение, 

което не е юридическо лице, валидни сертификати или еквивалентни, са 

относими за онези участници в обединението, които ще изпълняват дейности по 

доставка предмет на поръчката и съобразно разпределението на дейностите по 

договора за обединение. 

Информацията се попълва в Част ІV. „Критерий за подбор”, буква „Г”, 

„Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично 

управление” от ЕЕДОП. 

Чуждестранните участници представят еквивалентни на посочените документи 

съобразно законодателството си. 

На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП - 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. Продължава в 

Раздел VI. 3. "Допълнителна информация".  

III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2 
Поръчката е запазена за защитени предприятия и икономически оператори, насочени към социална и професионална 

интеграция на лица с увреждания или лица в неравностойно положение: НЕ  

Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на защитени работни места: НЕ  

III.2) Условия във връзка с поръчката 2 

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги) 

Изпълненито на поръчката е ограничено до определена професия: НЕ 

Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба:  

III.2.2) Условия за изпълнение на поръчката:  

1. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 (пет) % от 

стойността на договора без ДДС. Гаранцията за изпълнение на договора може 

да се представи под формата на банкова гаранция по образец на банката, 

която я издава, при условие че в гаранцията са вписани условията на 

Възложителя или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на 

отговорността на Изпълнителя или парична сума, преведена по сметка на 

ПУДООС: Банка: БНБ – Централно управление, банкова сметка: BG64 BNBG 9661 

3300 1390 03, BIC код: BNBG BGSD. Участникът сам избира формата на 



гаранцията за изпълнение на договора. Участникът, определен за изпълнител 

на обществена поръчка, представя оригинал на банковата гаранция или 

оригинал на застраховка (или нотариално заверено копие) или оригинали на 

платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на 

договора или копие/извлечение на документ за извършено плащане чрез 

интернет (онлайн) банкиране, преди подписването на самия договор. 

III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката 
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението 

на поръчката: НЕ  

 Раздел IV:Процедура  

IV.1) Описание 

IV.1.1)Вид процедура:  

Открита процедура 
 

Ускорена процедура: НЕ 

Обосновка за избор на ускорена процедура:  
 

 

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки  

Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение: НЕ 

    Предвиден максимален брой участници в рамковото споразумение: 2  
  В случай на рамкови споразумения - обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години:  

 

Тази обществена поръчка обхваща създаването на динамична система за покупки: НЕ 

Динамичната система за покупки може да бъде използвана от допълнителни купувачи: НЕ 
 

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на 
диалога  

Прилагане на поетапна процедура за постепенно намаляване на броя на обсъжданите решения или на договаряните 

оферти: НЕ  

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)  

Възлагащият орган си запазва правото да възложи поръчката въз основа на първоначалните оферти, без да провежда 

преговори: НЕ  

IV.1.6) Информация относно електронния търг  

Ще се използва електронен търг: НЕ 

Допълнителна информация относно електронния търг:  

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA) 

Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки:  

не 
 

 

IV.2) Административна информация  

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2  

Номер на обявлението в ОВ на ЕС:  
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача) 
Номер на обявлението в РОП:  

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие  

Дата: 10/04/2018 (дд/мм/гггг)   Местно време: 17:30 (чч:мм) 



IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4  

Дата:     

IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG 

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата  

Офертата трябва да бъде валидна до:  

или Продължителност в месеци: 6 

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата) 

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите  

Дата: 11/04/2018 (дд/мм/гггг)   Местно време: 10:00 (чч:мм) 

Място:  

град София, ул. Триадица № 4, Заседателна зала 

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:  

На Публичното отваряне на офертите, имат право да присъстват, 

представляващите участниците или официално упълномощени с пълномощно техни 

представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и 

други заинтересовани страни при регламентиран достъп до мястото за 

публичното отваряне на офертите. 

 Раздел VI: Допълнителна информация 

VI.1) Информация относно периодичното възлагане   

Това представялява периодично повтаряща се поръчка:  

не 

 
Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления: 2  

VI.2) Информация относно електронното възлагане   

Ще се прилага електронно поръчване: НЕ 

Ще се използва електронно фактуриране: НЕ 

Ще се приема електронно заплащане: НЕ  

VI.3) Допълнителна информация 2 

Продължава от III.2.2. Гаранцията за изпълнение, преведена по банков път, 

следва да е постъпила реално в банковата сметка на Възложителя не по-късно 

от датата на сключване на договора за обществената поръчка. Условията и 

сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се 

уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка. Възложителят 

предвижда частично освобождаване на гаранцията, съгласно чл.111, ал. 10 от 

ЗОП. Всички банкови разходи, свързани с обслужването на превода на 

гаранцията, включително при нейното възстановяване, са за сметка на 

Изпълнителя. 

2. Срокът за доставката на оборудването е до 270 (двеста и седемдесет) 

календарни дни, считано от датата на влизане в сила на договора за 

обществена поръчка, до не по-късна дата от 30 календарни дни преди изтичане 

срока на договора. Договорът за обществена поръчка влиза в сила считано от 

датата на получаване при Изпълнителя на Възлагателно писмо за стартиране 

изпълнението на договора. Изтичането на срока на действие на Договора за 

обществената поръчка, не осовобождава избрания изпълнител от задълженията 

за гаранционна поддръжка на доставено и заплатено оборудване, в срока 

офериран от участника в Техническото предложение. Гаранционната поддръжка 



на доставеното оборудване да бъде минимум 12 (дванадесет) месеца, след 

датата на доставката. 

3. Условията за изпълнение на поръчката са указани в Техническата 

спецификация и документацията за обществена поръчка. 

4. За участника не следва да са налице обстоятелствата по чл. 54 и чл. 55, 

ал. 1, т. 1, т. 3 и т.5 от ЗОП, както и чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮПДР. 

5. Възложителят сключва писмен договор при условие, че определения 

изпълнител изпълни условията на чл. 112, ал. 1 от ЗОП. 

6. Възложителят предвижда незадължително отстраняване, съгласно чл. 55, 

ал.1,3 и 5 от ЗОП. 

Продължава от Раздел III. 1.3. "Технически и професионални възможности", 

"Изисквано минимално/и ниво/а": 

Съгласно чл. 65, ал. 1 от ЗОП 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. 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. Възложителят изисква от 

участника да замени посоченото от него трето лице, ако то не отговаря на 

някое от тези условия. 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. В съответствие с 

чл. 65, ал. 6 от ЗОП, Възложителят поставя изискване за солидарна 

отговорност за изпълнението на поръчката от участника и третото лице, чийто 

капацитет се използва за доказване на съответствие с критериите, свързани с 

икономическото и финансовото състояние. При сключване на договора за 

обществена поръчка между Възложителят и участника, избран за изпълнител, 

същият се подписва и от горепосоченото трето лице в качеството му на 

поръчител по смисъла на чл. 138 – 148 от Закона за задълженията и 

договорите (ЗЗД).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.  

VI.4) Процедури по обжалване   

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване 

Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията 

Пощенски адрес: бул. Витоша № 18 

Град: София Пощенски код: 1000 Държава: България 

Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg Телефон: +359 29884070 

Интернет адрес: (URL) http://www.cpc.bg Факс: +359 29807315 
 

VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2 

Официално наименование:  

Пощенски адрес:  

Град:  Пощенски код:  Държава:  

Електронна поща:  Телефон:  

Интернет адрес: (URL)  Факс:  
 

http://www.cpc.bg/


VI.4.3) Подаване на жалби 
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:  

Срокът за подаване на жалби е съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от Закона за 

обществените поръчки. 

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2 

Официално наименование:  

Пощенски адрес:  

Град:  Пощенски код:  Държава:  

Електронна поща:  Телефон:  

Интернет адрес: (URL)  Факс:  
 

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 02/03/2018 (дд/мм/гггг) 

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на 
Европейския съюз и на всички приложими закони 

 
1 моля, повторете, колкото пъти е необходимо 
2 в приложимите случаи 
3 моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация 
4 ако тази информация е известна 
5 моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура 
6 доколкото информацията е вече известна 
7 задължителна информация, която не се публикува 
8 информация по избор 
9 моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация 
10 моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане 
11 само ако обявлението се отнася до квалификационна система 

12 
моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е 
покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти 

13 
моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако 
обявлението е покана за участие в състезателна процедура 

14 
ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - 
моля, представете тази информация, ако тя вече е известна 

15 моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти 
16 

 
17 задължителна информация, ако това е обявление за възлагане 
18 само ако обявлението не се отнася до квалификационна система 
19 ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти 
20 може да бъде присъдена значимост вместо тежест 

21 
може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, 
тежестта не се използва 

 


