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вление на це
 

обособяванет

е обективн
т възложени 
обособени п

на изисква
подбор, пос

нето и оценк
извършва п

ВЪЗЛАГАНЕ

ие за открив

мисъла на чл

рителна пока
. 18, ал. 1, т.4
о за одобрява
ка.  

екторните въ
окана за учас

ТЕЛЯ да про
н предварите

и/мотиви з

и. Възложите
29 от ДР на 
оято въпреки
вързана с др

ез да се разд
елия проект 

то на отделн

но невъзмож
на различн

позиции не е 

анията на 
сочени от ВЪ
ката на оферт
по реда на 

Е  
ване. Обявя

л. 3, ал. 1, то

ана за участи
4 ЗОП, с Реш
ане на Обявл

ъзложители м
стие.  

оведе прегов
елен подбор

а невъзмож

елят е извъ
ЗОП, "Обосо
и че може да
ругите позиц

деля на обосо
и отговорно

и позиции. 

жно той да 
и изпълните
осъществим

ЗОП, ППЗО
ЪЗЛОЖИТЕ
тите, класир
ЗОП, ППЗО

 

яване 

очка 3 

ие, на 
шение 
ление 

могат 

вори с 
р и са 

жност 

ършил 
обена 
а бъде 
ции от 

обени 
ост на 

бъде 
ели, а 
мо и е 

ОП и 
ЕЛЯ в 
ането 
ОП и 



 

Оцен
изгод

Икон
ниска
най-н

 

 

яването и к
дната оферта

номически на
а цена” по ч
ниска цена за

класирането 
а".  

ай-изгодната
чл. 70, ал. 2, 
а изпълнение 

на офертит

а оферта се о
т. 1 от ЗОП
на настоящ

 

12 

те се извърш

определя въз 
П. На първо 
щата общест

шва въз осн

 основа на к
място се кла

твена поръчк

нова на "ик

критерий за 
асира участн
ка.  

кономически 

възлагане „
никът, предл

 

най-

„най-
ожил 



 

Раздел IV

 

1. У

Настояща
както сле

ЕТАП 1 
кандидат

Заявлени
критерии
заявление
относно л

При пред
представя

ЕТАП 2 
преговор

Първонач
поръчкат
поканил 
послужат

2. Крит
2
К

България
извършва
застрахов
застрахов

Ч
документ
обществе
застрахов
реда на 
компетен
членка, в

Д

V. ИЗИСКВ

Условия и ук

ата процедур
едва: 

– Представ
тите.  

ието за учас
ите за подбо
е за участие
липсата на о

дварителния 
я оферта. 

– Представ
ри с участни

чалната офер
та. На този ет
след провед
т като основа

терии за под

.1. Годно

Кандидатът д
я и Гърция, с
ане на застр
вки в съотве
ването от Ко

Чуждестранни
т за територи
ена поръчка 
ване с обхва
Кодекса за 
нтен орган, и
 която участ

Доказване на 

АНИЯ КЪМ

казания за у

ра на догова

вяне на заяв

стие съдърж
р. На този е
е, в което с
снования за 

подбор въз

яне на първ
иците.  

рта съдържа 
тап от провеж
ден предвари
а за провежд

дбор. 
ост (правосп

да притежава
с обхват зас
рахователна д
етствие с пре
омисията за ф

ите кандида
ията на Бълга
- за извърш

ат застраховк
застрахован

или аналогич
тникът е уста

поставеното

М УЧАСТНИ

участие. 
аряне с предв

вления за уч

жа информац
етап от пров
следва да пр
отстраняван

зложителят н

воначални о

техническо 
ждане на про
ителен подбо
дане на прего

пособност) за

а валиден ли
траховките п
дейност по 
едмета на об
финансов над

ати следва 
ария и Гърци
шване на заст
ките по пред
нето от Ком
чен докумен
ановен, валид

о изискване:
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ИЦИТЕ. 

варителна по

частие и пр

ция относно
веждане на п
редстави иск
е и съответст

няма право 

оферти от п

и ценово пр
оцедурата са
ор, могат да 
овори. 

а упражняв

иценз и/или 
по предмета
чл. 29, ал. 1
бществената
дзор (КФН) и

да притежа
ия с обхват з
трахователна
дмета на наст
мисията за 
нт, издаден с
ден към мом

окана за уча

ровеждане н

о личното с
процедурата
каната от В
твието му с 

да изисква 

поканените к

редложение з
амо кандидат
подадат пър

ване на проф

аналогичен 
а на настоящ
1 от Кодекса
 поръчка, из
и/или от дру

ават валиден
застраховкит
а дейност по
тоящата общ
финансов н
съгласно зако
мента на пода

астие е двует

на предвари

състояние н
а всяко лице
ВЪЗЛОЖИТЕ
критериите з

и кандидатъ

кандидати и

за изпълнени
ти, които ВЪ
рвоначални 

фесионална 

 документ з
щата обществ
а за застрах
здаден по ре
уг компетенте

н лиценз и
те по предме
о чл. 29, ал.
ществена пор
надзор (КФН
онодателство
аване на офер

тапна. Етапи

ителен подбо

на кандидати
е може да по
ЕЛЯ информ
за подбор. 

ът няма прав

и провеждан

ие на предме
ЪЗЛОЖИТЕЛ
оферти, кои

дейност 
за територия
вена поръчк
оване по кл
еда на Кодек
ен орган. 

и/или аналог
ета на настоя
. 1 от Кодек
ръчка, издад
Н) и/или от 
ото на държ
ртата. 

 

ите са 

ор на 

ите и 
одаде 
мация 

во да 

не на 

ета на 
ЛЯТ е 
ито да 

ята на 
а - за 
ласове 
кса за 

гичен 
ящата 
кса за 
ен по 
друг 

жавата 



 

О
раздел А
документ

В
по чл. 29
Кодекса 
орган, ил
която уча

В
заявления
се доказв
провежда
по служе
достъп до

П
прилага 
поръчкат

2
2.

за послед

За
изпълнил
изпълнен
налягане 
настояща
чл. 63, а
тригодиш

Д

К
предмет и
за послед

В
представя
придруже
приключи

2.
застрахов

Обстоятелств
А. "Годност"
та, обхват и д

В случаите на
9, ал. 1 във .
за застрахов
ли аналогич
астникът е ус

Възложителят
ята за участи
ва информац
ане на проце
ебен път или 
о национални

При участие 
само за чле
та (застрахов

.2. Техни

.2.1. Изпъл
дните 5 (пет) 

а последнит
ли дейности 
ни услуги по
повече от 

ата обществе
л. 2 от ЗОП
шен период. 

Доказване на 

Кандидатът сл
и обем, иден
дните три год

В случаите н
я Списък н
ен с удостов
ило изпълне

.2.2. Да р
вателни прет

ото се удос
" на необхо
др.  

а чл. 67, ал. 5
връзка с Пр
ването от Ко
ен документ
становен. 

т може да 
ие или оферт
цията, посоч
едурата. Възл
чрез публич
ите бази дан

на обедине
еновете на 
ателни услуг

ически и про

лнени дейнос
години от д

те пет годин
с предмет, и
 застрахован
50 bar, кои

ена поръчка. 
П възложите

поставеното

ледва да пре
нтични или с
дини, считан

на чл. 67, ал
на услуги, и
верения за д
нието, предм

разполагат с
тенции.  

товерява с п
димите данн

5 и ал. 6 от З
иложение №
омисията за 
т, издаден с

изисква от 
тите предста
чена в ЕЕДО
ложителят ня
чен регистър
нни на държа

ния, които 
обединениет
ги). 

офесионалн

сти с предме
атата на под

и от датата 
идентичен ил
не на проект
ито услуги 
Предвид ест
лят е опред

о изискване 

едостави инф
ходни с тези
но от датата н

л. 5 и ал. 6 
идентични и
обро изпълн
мета на услуг

с персонал
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посочване в 
ни - вид; н

ЗОП кандида
№ 1 към Код
финансов н
съгласно зак

участницит
авяне на вси
ОП, когато т
яма право да
, или могат д
авите членки

не са юриди
то, които щ

и способнос

ет и обем, ид
даване на Зая

на подаване
ли сходен с т
и за изгражд
да са с об
теството на п
делил период

формация в Ч
и на поръчка
на подаване н

от ЗОП (пр
или сходни
нение, които 
гата и вида н

 с компет

 ЕЕДОП, Ча
номер; издат

атът предста
екса за застр
надзор (КФН
конодателств

те по всяко
ички или час
това е необх
а изисква док
да бъдат оси
. 

ически лица
ще извършва

сти 
дентични или
явлението за 

е на офертат
тези на поръч
дане на сухо
бхват,  включ
поръчката и 
д от пет год

Част ІV, Разд
ата, с посочва
на Заявление

реди сключв
с предмета

 съдържат с
на обекта, за 

тентност/пра

аст IV: Кри
тел и срок 

авя заверено 
раховане, из
Н) и/или от д
вото на държ

о време сле
ст от докумен
ходимо за за
кументи, до 
игурени чрез 

а, изискване
ат дейности 

и сходни с т
участие. 

ата Кандидат
чката, а име
оземни газоп
чващ  рисков
във връзка с
дини, а не п

дел В от ЕЕД
ане на дейно
ето. 

ване на дого
а на Общест
стойността, д
който е пред

авомощия з

итерии за по
на валиднос

копие от ли
здаден по ре
друг компете
жавата член

ед отварянет
нтите, чрез к
аконосъобраз
които има до
пряк и безпл

ето за годно
по предмет

ези на поръч

тите трябва 
нно миниму
проводи с раб
вете, предме
с разпоредба
посочения в 

ДОП за дейно
остите, изпъл

овор), участн
твената пор
датата, на ко
доставена.  

за решаване

 

одбор, 
ст на 

ценза 
еда на 
ентен 
нка, в 

то на 
които 
зното 
остъп 
латен 

ост се 
та на 

чката, 

да са 
ум две 
ботно 
ет на 
ата на 
ЗОП 

ости с 
лнени 

никът 
ръчка, 
оято е 

е на 



 

3. Спец

3.1. Пор
институц
услугата,
финансов

На основ
рейтинг з
гореизбро
участник
посочи ли

3.2. За ц
Проект 
застрахов

CARPENTER

www.carp

На основ
брокер се

4. Общ

4
К

всяко бъл
и всяко 
законодат

К
за възлаг
оферти и

За
стопанск
участие. 

За
стопанск

В
правни и
лицето, к
извършва

цифични из

ади заемнот
ции, Възлож
, да притежа
во състояние

ание чл. 39, 
за финансово
оените  аген
кът следва д
инк или друг

елите  на  в
„Междусист
вателния дог

R TURNER S.A. I

penterturner.c

вание  301, 
е включва в з

щи изискван

.1. Канди
Кандидат или
лгарско или 
друго обра
телството на

Клон на чужд
гане на обще
 да сключва 

а настоящат
и субект, ко

а настоящат
и субект, кой

Всеки от канд
и фактически
което го пр
ане на съотв

зисквания 

то финансир
жителят пост
ват рейтинг 
е от други ме

ал. 3, б.ж ПП
о състояние 
нции (Fitch, 
да посочи ре
га референци

недряване н
темна газов
говор, Възлож

Insurance and Rein

com 

ал. 3 от Код
застраховате

ния за учас

идати и учас
и участник в
чуждестранн
зувание, кое
а държавата, 

дестранно ли
ествена поръ
договори съ

а обществен
ойто е подал

а обществен
йто е предста

дидатите или
и действия п
редставлява 
ветните дейс

за изпълне

ране за реал
тавя изисква
за финансов
еждународни

ПЗОП Възло
[A-] по S&P
Moody’s и A
ейтинга за ф
ия, от които 

а застрахова
а връзка Г
жителят пол

nsurance Broker &

декса за зас
елната преми

стие в проц

стници в пр
в процедура 
но физическо
ето има пра
в която то е 

ице може да 
чка, ако мож
гласно закон

на поръчка "К
л заявление 

на поръчка "
авил оферта 

и участници
при  провеж
по закон, и
ствия от име
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ение на пор

лизация на п
ане, участни
во състояние
и финансови 

ожителят изи
или еквивал
A.M. Best).
финансово с
да е видно то

ателна прогр
Гърция – Б
лзва услугите

& Consultant  

траховането
ия и се заплащ

цедурата 

роцедурата.
за възлаган
о или юриди
аво да извъ
установено.

е самостоят
же самостоят
нодателствот

Кандидат", 
за участие в

Участник", п
или е покан

те в процеду
ждане на про
или от надл
ето и за смет

ръчката 

проекта и и
иците, за це
е A-/ по S&P
агенции (Fit

исква участни
лентен рейти
В заявление
състояние, к
ова обстояте

ама и други 
България“, к
е на застрахо

о, възнагражд
ща от застра

не на общест
ическо лице,
ършва застр
. 

телен кандид
телно да под
то на държав

по смисъла 
в договарян

по смисъла 
ен да участв

урата, при о
оцедурата, с
лежно упълн
тка на канди

изискванията
елия срок н
 или еквивал
tch, Moody’s 

икът да дока
инг за финанс
ето за участи
който притеж
елство.  

застраховат
както и за 
ователен бро

дението на 
ахователя.  

твена поръч
или техни о

рахователни 

дат или участ
дава заявлени
вата, в която 

на § 2, т. 19
не с предвар

на § 2, т. 59
ва в преговор

съществяван
следва да се
номощено о
идата/участн

а на финансо
на изпълнени
лентен рейти
и A.M. Best)

аже, че прите
сово състоян
ие в процед
жава, както 

телни полити
обслужван

кер-  

застраховате

чка може да 
обединения, 
услуги съгл

тник в проце
ия за участи
е установено

9 от ДР на ЗО
ителна пока

9 от ДР на ЗО
ри. 

не на съответ
е представля
от него лиц
ника във връ

 

овите 
ие на 
инг за 
).  

ежава 
ние от 
дурата 
и да 

ики за 
не на 

елния 

бъде 
както 
ласно 

едура 
ие или 
о. 

ОП, е 
ана за 

ОП, е 

тните 
ява от 
це. За 
ъзка с 



 

провежда
задължит
възможно

Е

Л
кандидат

С
процедур

4

Наст

- се н

- разм
от су
повеч

а) е 
основ

ането на п
телно надлеж
ост печат) ил

Едно физичес

Лице, което у
т, не може да

Свързани лиц
ра.  

.2.  Осно
4.2.1. ВЪЗЛ

1. е осъд
172, чл
и чл. 3

2.  е осъд
1., в др

3.  има за
162, ал
държа
или у
държа
сила а

тоящата под

алага да се з

мерът на неп
умата на го
че от 50 000 

4. е нали
предпр
на пр
пазарн
отстра
наруш

5. е устан

представил 
вания за отст

процедурата 
жно издаден
ли нотариалн

ско или юрид

участва в об
а подава само

ца не могат

вания за зад
ЛОЖИТЕЛЯ

ден с влязла 
л. 192а, чл. 1

352 – 353е от

ден с влязла 
руга държава

адължения з
л. 2, т. 1 от Д
авата или къ
участника, и
авата, в коят
кт на компет

дточка 3 не с

защитят осо

платените д
одишния общ
лв.;  

ице неравноп
риетите мерк
ринципа за 
ните консул
анява от про
шаване на тоз

новено, че:  

документ с
траняване ил

от страна 
но пълномощ
но заверено к

дическо лице

бединение и
остоятелно за

т да бъдат с

дължително
ЯТ отстраняв

в сила прис
194 – 217, чл
т Наказателн

в сила присъ
а членка или

а данъци и з
Данъчно-осиг
м общината 
или аналоги
то кандидатъ
тентен орган

се прилага, к

обено важни

дължими дан
щ оборот з

поставеност 
ки по чл. 44,
равнопоста

лтации и/или
оцедурата, ак
зи принцип; 

с невярно с
ли изпълнени
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на предст
щно, което с
копие. 

е може да уч

или е дало с
аявление за у

самостоятелн

о отстранява
ва от процеду

ъда за прест
л. 219 – 252, 
ия кодекс;  

ъда за прест
и трета стран

задължителн
гурителния п
по седалищ
ични задъл
ът или участ
н;  

когато:  

и държавни и

нъци или соц
а последнат

в случаите п
 ал. 3 и/или 4
авеност, кан
и в подгот
ко не може 

съдържание,
ието на крите

тавител по 
следва да е 

частва само в

съгласие да 
участие. 

ни кандидат

ане. 
урата кандид

тъпление по 
чл. 253 – 26

тъпление, ана
на;  

ни осигурител
процесуален
щето на ВЪЗ
лжения съгл
тникът е уст

или обществ

циално-осигур
та приключе

по чл. 44, ал
4 от ЗОП, не
ндидатът ил
товката за в
да докаже, 

, свързан с 
ериите за под

пълномощи
в оригинал

в едно обедин

бъде подизп

ти/участници

дат или учас

чл. 108а, чл
60, чл. 301 – 

алогично на 

лни вноски п
н кодекс и ли
ЗЛОЖИТЕЛЯ
ласно закон
тановен, док

вени интерес

рителни вно
ена финансо

л. 5 от ЗОП –
е може да се 
ли участни
възлагане н
че участиет

удостоверя
дбор; 

ие се пред
л (с подпис 

нение. 

пълнител на 

и в една и 

тник, когато

л. 159а – 159
307, чл. 321,

тези по подт

по смисъла н
ихвите по тях
Я и на канд
нодателствот
казани с вля

си;  

оски е до 1 на
ова година, н

– когато, въп
осигури спа
кът, участв
на поръчкат
то му не вод

яване липсат

 

дставя 
и по 

друг 

съща 

о:  

9г, чл. 
, 321а 

точка 

на чл. 
х, към 
идата 
то на 
язъл в 

а сто 
но не 

преки 
азване 
вал в 
та, се 
ди до 

та на 



 

б) не
основ

а) пре

б) пр
право
еколо
Списъ

е е предост
вания за отст

6. е уста
наруш
228, ал
трудов
устано
в коят

7. е нали

8. не отг
посоче
прегов

9. е пред

едварително 

равила и изи
о, приложи
огично, соци
ък на конвен

10.  не е п
приета

11. е нали
участн

12. е пода
предст

13. са нал
отнема

14. по о
обще
фина
преф
дейст

15. Учас
след 

тавил изискв
траняване ил

ановено с вл
шение на чл. 6
л. 3, чл. 245 
вата миграц
овени с акт н
о кандидатът

ице конфликт

говаря на по
ено в обявл
вори, или в д

дставил офер

обявените у

исквания, св
ими колекти
иално и труд
нциите в соци

представил в
а съгласно чл

ице свързано
ници в конкр

ал заявление
тавяне, вклю

лице обстояте
ане на незако

отношение н
ествени пор
ансовите от
ференциален 
твителни соб

стникът не е 
като е бил п

ваща се ин
ли изпълнени

лязло в сила
61, ал. 1, чл. 
и чл. 301 – 3
ция и тру
на компетент
т или участн

т на интереси

оставените к
лението за о
документация

рта, която не 

условия за из

вързани с оп
ивни спора
дово право, 
иалната обла

в срок обосно
л. 72, ал. 3-5 

ост по смисъ
ретна процед

е за участие
ючително за ф

елства по чл
онно придоб

на кандидат
ръчки съгла
тношения с
данъчен р

бственици (З

удължил ил
поканен от въ

17 

нформация, 
ието на крите

а наказателн
62, ал. 1 или

305 от Кодек
удовата моб
тен орган, съ
никът е устан

и, който не м

критерии за 
обществена 
ята за участи

отговаря на:

зпълнение на

пазване на о
азумения и/
които са и
аст и в облас

овката по чл
от ЗОП. 

ъла на пар. 2
дура (чл. 107,

е или оферт
форма, начин

л. 69 от Закон
битото имущ

та/участника 
сно чл. 3, 
с дружеств
режим, кон
ЗИФОДРЮП

ли не е потвъ
ъзложителя (

свързана с 
ериите за под

но постановл
и 3, чл. 63, ал
кса на труда 
билност ил
ъгласно зако
новен  

може да бъде

подбор или
поръчка ил
ие;  

:  

а поръчката; 

околната сре
/или разпо
изброени в п
стта на околн

л. 72, ал. 1 о

2, т. 45 от Д
, т. 4 от ЗОП

та, които не
н и срок 

на за против
щество. 

а е приложи
т. 8 от За

вата, регист
нтролираните
ПДРКТЛТДС

ърдил срока 
(чл. 35а от П

удостоверя
дбор;  

ление или с
л. 1 или 2, чл
или чл. 13, 

ли аналогич
онодателство

е отстранен; 

и не изпълн
ли в покана

 

еда, социалн
оредби на 
приложение 
ната среда;  

т ЗОП или ч

ДР на ЗОП м
П);  

е отговарят 

одействие на

има забрана
акона за ик
трирани в 
е от тях л
С). 

на валиднос
ППЗОП). 

яване липсат

съдебно реш
л. 118, чл. 12
ал. 1 от Зако
чни задълж
ото на държа

 

и друго усл
ата за участ

ното и трудо
международ
№ 10 от ЗО

чиято оферта

между канди

на условия

а корупцията

ата за участ
кономически
юрисдикци

лица и тех

ст на офертат

 

та на 

шение, 
28, чл. 
она за 
жения, 
авата, 

ловие, 
тие в 

овото 
дното 
ОП – 

а не е 

идати/ 

ята за 

а и за 

тие в 
ите и 
ии с 
хните 

та си, 



 

4.3. Мерк
4.3.1. Канд

прав
него
отстр

• 

• 

• 

• 

4.3.2. ВЪЗЛ
като 
или н

4.3.3. Прил

4.3.4. Осно
възн

4.3.5. Осно

• 

• 

и за надежд
дидат или уч
о да предст
вата надеж
раняване. За 

е погасил
начислени
обезпечени

е платил и
вреди, нас
нарушение

е изяснил
съдействал
технически
предотврат

е платил и
Кодекса на

ЛОЖИТЕЛЯ
отчита теж
нарушението

лагане на осн

ованията за 
икнали пред

ованията за о

пет години
ако в присъ

три години

а) влизанет
участникът
5, буква "а

б) влизане
наличието 
посочен др

в) влизанет
доказва нал

ност. 
частник, за 
тави доказа
ждност, въп
тази цел кан

л задължени
те лихви и/и
и; 

или е в проц
стъпили в р
е; 

л изчерпате
л на компете
и, организа
тят нови пре

изцяло дължи
а труда. 

ЯT преценяв
жестта и кон
о. 

нованията за

отстраняван
ди или по вре

отстраняване

и от влизане 
ъдата е посоч

и от датата на

то в сила на
т е отстранен
"; 

ето в сила н
на обстояте

руг срок; 

то в сила на
личието на о
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когото са н
ателства, че 
преки налич
ндидатът или

ията си по
или глоби, и

цес на изплащ
резултат от и

лно фактит
ентните орган
ационни и 
естъпления и

имото вземан

ва предприет
нкретните об

а отстраняван

не по т. 4.2.1
еме на проце

е се прилагат

в сила на пр
чен друг сро

а: 

а решението 
н за наличие

на акт на ко
елствата по 

а съдебно ре
обстоятелств

налице основ
е предприе
чието на 
и участникът

о т. 4.2.1, 
или че те са

щане на дъл
извършеното

те и обстоя
ни, и е изпъл
кадрови м

или нарушени

не по чл. 128

тите от канд
бстоятелства

не. 

1., подточки
едурата. 

т до изтичане

рисъдата по т
ок на наказан

на възложит
е на обстояте

омпетентен 
т. 4.2.1., по

ешение или н
вата по т. 4.2

ванията за о
ел мерки, к
съответното
т може да до

подточка 
а разсрочени

лжимо обезщ
о от него п

ятелствата, 
лнил конкре
мерки, чрез
ия. 

8, чл. 228, ал

дидата или у
а, свързани с

и 1-14 се пр

е на следнит

т. 4.2.1., подт
нието; 

теля, с което
елствата по т

орган, с кой
дточка 6, ос

на друг доку
.1., подточка

отстраняване
които гарант
о основани
каже, че: 

3., включит
и, отсрочени

щетение за вс
престъпление

като актив
етни предпис
з които д

л. 3 или чл. 2

участника м
с престъплен

илагат, кога

те срокове: 

точки 1 и 2, о

о кандидатът
т. 4.2.1., подт

йто е устано
свен ако в а

умент, с кой
а 14. 

 

е, има 
тират 
ие за 

телно 
и или 

сички 
е или 

вно е 
сания, 
да се 

245 от 

мерки, 
нието 

ато са 

освен 

т или 
точка 

овено 
акта е 

йто се 



 

4

4.3.6. Осно
участ
орган
такъв
на те
лица
юрид
прав
юрид
пред
2 и 7

4.3.7. Осно
точк
обед
нали

.4. Декла
Подиз

4.4.1. ВЪЗЛ
дока
проц
допу
горе

4.4.2. При 
крит
лица
серти
изис
разпр
пред

4.4.3.  Канд
капа
отно
техн

4.4.4. По о
изпъ
капа
частт

ованията по 
тника или к
ни съгласно 
в, или докум
ези органи у
а, които го
дическото 
осубектност
дическо лиц
дставлява от 
7 се отнасят и

ованията за о
и 1 – 7 и п
динение от ф
ице някое от 

ариране и д
зпълнители
ЛОЖИТЕЛЯ
азва изпълне
цедурата. С к
устимост. Кр
.  

участие на 
териите за п
ата, включен
ификат или д
кванията н
ределението
двидено в дог

дидатите ил
цитета на 
ошение на кр
ическите и п

отношение на
ълнение на п
цитета на тр
та от поръчк

т. 4.2.1, точк
кандидата, и
регистъра, в
ментите, удо
участва юрид
о представл
лице, ако 
тта му. В те
це в състав
физическо л
и за това физ

отстраняване
по т. 11 –15
физически и/
основанията

доказване н
. 
ЯT  посочва 
нието им, в 
критериите 
ритериите за

обединения
подбор се до
и в него, с и
друго услови
на нормати
 на участи
говора за съз

ли участници
трети лица,
ритериите, св
професионал

а критериите
поръчката, ка
рети лица с
ката, за която
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ки 1, 2 и 7, с
и за членове
в който е впи
стоверяващи
дическо лице
ляват съгла
има такъв

ези случаи, 
ва на негов 
лице по пълн
зическо лице

е на кандида
се прилагат

/или юридич
а за отстраня

а критерии

критериите 
обявлениет
за подбор с
а подбор са 

я, които не 
оказва от об
изключение н
ие, необходи
ивен или 
ието на ли
здаване на об

ите могат за
, независим
вързани с ик
лните способн

е, свързани с
андидатите 
само ако тез
о е необходим

се отнасят за
ете на негов
исан участни
и правосубек
е, основания
асно регист
в, или до
когато канд
 контролен 
номощие, осн
е. .  

ат или участн
т и когато к
чески лица и
ване. 

и за подбор.

за подбор и
то, с което с
се определят
подробно оп

са юридич
бединението 
на съответна
имо за изпъл
администр

ицата при 
бединението

а конкретнат
мо от правн
кономическо
ности. 

с професиона
или участни
зи лица ще 
м този капац

а лицата, кои
ите управит
икът или кан
ктността му. 
ята се отнася
търа, в ко
кументите, 
дидатът или 
или управ

нованията по

ник в процед
кандидатът и
и за член на

. Капацитет

и документи
се оповестяв
т минимални
писани в т. 

ески лица, 
 участник, а
а регистраци
лнение на пор
ативен акт
изпълнение 
о. 

та поръчка 
ната връзка 
ото и финанс

ална компет
иците могат 
участват в 
цитет. 

ито представ
телни и надз
ндидатът, ако
 Когато в съ
ят за физиче
ойто е впи
удостоверя
участникът

вителен орга
о т. 4.2.1, точ

дурата по т. 
или участни
а обединени

т на трети л

ите, чрез кои
а откриване
ите изискван

2, Раздел IV

съответстви
а не от всяк
ия, представя
ръчката, съгл
т и съобр
на дейнос

да се позов
между тях

совото състо

ентност и оп
да се позов
изпълнениет

 

ляват 
зорни 
о има 
ъстава 
ските 
исано 
яващи 
т, или 
ан се 
чки 1, 

4.2.1, 
кът е 
ието е 

лица. 

ито се 
то на 
ния за 
V по-

ето с 
ко от 
яне на 
ласно 
разно 
стите, 

ат на 
х, по 
ояние, 

пит за 
ват на 
то на 



 

                  
5 Попълва

4.4.5. Кога
тряб
доку

4.4.6. Трет
дока
капа

4.4.7. ВЪЗЛ
него 
пром

4.4.8. В ус
отгов
лице
свър

4.4.9. Кога
юрид
капа

4.4.10. ВАЖ
връзк
(заст

4.4.11. За д
офер
възн
дока
изпъ
ЕЕД
на по
на об

4.4.12. Поди
съоб
осно

4.4.13. Изпъ
посо

4.4.14. ВЪЗЛ
усло
дого

                       
а се в ЕЕДОП,

ато кандидат
ва да може 
ументи за пое

тите лица т
азването на 
цитет, и за тя

ЛОЖИТЕЛЯ
трето лице

мяна в обстоя

словията на п
ворност за и
е, чийто кап
зани с иконо

ато кандидат
дически лиц
цитета на тр

ЖНО: Предв
ка с чл. 63,
траховка CAR

други дейно
ртата подизп
амеряват да
азателство з
ълнение на п
ОП се посоч
одизпълните
бществената 

изпълнители
бразно вида и
ования за отс

ълнителите 
очени в оферт

ЛОЖИТЕЛЯ
вията по 4.
вора за обще

                   
 част IV, разд

тът или участ
да докаже, 
етите от трет

трябва да о
които кан

ях да не са н

ЯT  изисква 
е, ако то не 
ятелства, пре

процедурата
изпълнението
ацитет се из
омическото и

т или участн
ца, той може
ети лица при

вид специфи
 ал. 4 от ЗО
R/DSU) се из

ости кандид
пълнителите 
а използват 
за поетите 
поръчката кан
чват услугит
ели и съответ
поръчка, и п

ите трябва д
и дела от пор
траняване от

сключват 
тата. 

ЯT  изисква
4.12. поради
ествена поръ

ел В „Технич
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тникът се по
че ще разпо
тите лица зад

отговарят на
ндидатът ил
налице основ

от кандидата
отговаря н

еди сключван

а ВЪЗЛОЖИ
о на поръчка
зползва за д
и финансовот

ник в процед
 да докаже и
и спазване на

иката на усл
ОП, услугата
звършва пря

атите и уча
и дела от 
такива. В 
от подизп

ндидатът пр
те от предме
тстващия на 
предвиденит

да отговаря
ръчката, койт
т процедурат

договор за

а замяна на
и промяна в
ъчка. 

ески и профес

озовава на к
олага с техн
дължения. 

а съответни
ли участник
ванията за от

а или участн
на някое от 
не на догово

ИТЕЛЯT  пос
ата от кандид
доказване на
то състояние

дурата е обе
изпълнениет
а условията п

лугата и на 
а по застрах
яко от водещ

астниците п
поръчката, 
този случа

пълнителите
редвижда пол
ета на поръч
тези услуги
те подизпълн

ят на съотв
то ще изпълн
та. 

а подизпълн

а подизпълн
в обстоятел

сионални спос

капацитета н
ните ресурси

ите критерии
кът се позо
тстраняване о

ника да заме
условията п
ора за общест

ставя изискв
дата или уча
а съответств
е. 

единение от 
то на критер
по т. 4.2. 

основание ч
ховане за ос
ия застрахов

посочват в 
който ще и
ай те трябв
е задължени
лзване на по
чката, които 
дял в процен
нители5. 

етните крит
няват, и за тя

нение с по

нител, който
лствата, пред

собности“ т. 1

а трети лица
и, като пред

и за подбо
овава на те
от процедура

ни посочено
по т. 4.2. по
твена поръчк

ване за солид
астника и тр
вие с критер

физически и
риите за под

чл. 63, ал. 5
сновните ри
вател.  

заявлението
им възложат
ва да предс
ия. Когато 
одизпълнител
ще се предл
нти от стойн

терии за по
ях да не са на

одизпълните

о не отговар
ди сключван

10.  

 

а, той 
стави 

ор, за 
ехния 
ата. 

ото от 
оради 
ка. 

дарна 
етото 
риите, 

и/или 
дбор с 

5 във 
скове 

о или 
т, ако 
ставят 
при 

л/и, в 
ложат 
ността 

одбор 
алице 

елите, 

ря на 
не на 



 

Поради с
директни

5. Указа

При 
отстраняв
описва в
Заявлени
възложит
обстоятел
която кан

Канди
настъпва

5
Кандидат
(наприме

За целта 
Европейс

В
част/разд
състояни

Е
изискван
за всеки 
декларир

4.4.15. Поди
коит

спецификите
и разплащани

ания да попъ

подаване на
ване и съот
в ЕЕДОП м
ието за уча
теля, и се п
лства, или к
ндидатът или

идатите и Уч
не на съотве

.1. Едине
тите предост
ер, USB флаш

ЕЕДОП се п
ската комиси

1) В сист

2) След т

3) В сист

4) Попъл

5) След п

6) ЕЕДО
лица;  

7) Файло
който се при

В т.5.2 по-до
дел/точка Кан
е и критерии

ЕЕДОП се 
ията на зако
от участни

ране на обсто

изпълнители
то са включен

е на предме
ия с подизпъ

ълване на ЕЕ

а Заявление 
тветствие с 
ерките за н
стие. В ЕЕ
посочват на
компетентни
и участникът

частниците с
етното обстоя
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