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СЪКРАЩЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

АОП  Агенция по обществените поръчки. 

Възложител  Ай Си Джи Би АД, представлявано заедно от 
изпълнителните директори. 

Договор за 

обществена поръчка 

 

 

Договор за възлагане на обществена поръчка с предмет 
„ИЗБОР НА ИНЖЕНЕР-КОНСУЛТАНТ ЗА ПРОЕКТ 
„ИЗГРАЖДАНЕ НА МЕЖДУСИСТЕМНА ГАЗОВА ВРЪЗКА 
ГЪРЦИЯ-БЪЛГАРИЯ“, сключен между Възложителя и 
избрания Изпълнител. 

 

Договор с 

подизпълнител  

 

 

Писмен договор за изпълнение на една или повече дейности 
от предмета на възложената обществена поръчка, сключен 
между избрания Изпълнител и посочен в офертата 
Подизпълнител. 

Документация/Докуме

нтация за 

Обществената 

поръчка 

 

 

Настоящата документация за Обществената поръчка. 

EСИФ  Европейски структурни и инвестиционни фондове 

EEPR  European energy programme for recovery/Европейска 
енергийна програма за възстановяване 

Правото на страната, 

където е установен  

Участникът/ 

избраният за 

Изпълнител 

 

 

 

 

 

Приложимото право, както следва: 

(i) За физическо лице - националното право по смисъла 
на чл. 48 от Кодекса на международното частно 
право;  

(ii) За юридическо лице - правото на държавата, 
определено съгласно чл. 561 от Кодекса на 
международното частно право;  

(iii) за обединения, които не са юридически лица - 
правото на държавата, в която са регистрирани или 
учредени. 

ЗОП  Закон за обществените поръчки (обнародван ДВ, бр. 13 от 
16 февруари 2016г., последно изменен ДВ, бр. 63 от 

                                                           
1 Чл. 56. (1) Юридическите лица се уреждат от правото на държавата, в която са регистрирани. 
(2) Когато за учредяване на юридическото лице не е необходима регистрация или то е регистрирано в няколко 
държави, прилага се правото на държавата, в която според устройствения му акт се намира неговото седалище. 
(3) Ако в случаите по ал. 2 местонахождението на седалището според устройствения акт не съвпада с 
местонахождението на действителното управление на юридическото лице, прилага се правото на държавата, в която 
се намира неговото действително управление. 
(4) Клонът на юридическо лице се урежда от правото на държавата, в която е регистриран. 
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4.08.2017 г., в сила от 30.06.2017 г.). 

Изпълнител 

 

 

 Участник в процедурата, който е определен за Изпълнител с 
решение на Възложителя и с когото Възложителят сключва 
договор за Обществена поръчка. 

 

 

Участник  Физическо или юридическо лице или тяхно обединение (в 
случай че обединението не е юридическо лице), което е 
представило пълен комплект на оферта за участие в 
обществена поръчка. 

Обявление за 

Обществената 

поръчка 

 Документ, чрез който Възложителят оповестява откриването 

на Процедурата съгласно изискванията на ЗОП и който се 

одобрява заедно с Документацията за Обществената 

поръчка с Решението за откриване. 

Обществена поръчка   Обществена поръчка с предмет „ИЗБОР НА ИНЖЕНЕР-
КОНСУЛТАНТ ЗА ПРОЕКТ МЕЖДУСИСТЕМНА ГАЗОВА 
ВРЪЗКА ГЪРЦИЯ-БЪЛГАРИЯ“. 

 

Оферта  Оферта, подадена от Участник в процедурата за възлагане 
на Обществената поръчка, която съдържа Техническо 
предложение и Ценово предложение, както и другите 
документи по чл. 39, ал. 3 от Правилника за прилагане на 
ЗОП. 

Подизпълнител   Лице, което е дало съгласието си да изпълни определен дял 
от Обществената поръчка, посочено от Участника в 
Офертата, с което лице Участникът, в случай че бъде 
избран за Изпълнител, ще сключи договор за 
подизпълнение. 

ППЗОП  Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки 
(обнародван ДВ, бр. 28 от 8 април 2016г.). 

 

Проект/Проект IGB  Проект „Междусистемна газова връзка Гърция-България“, 

по-долу наричан „Проект/ът“.  

Процедура  Настоящата открита процедура за възлагане на обществена 
поръчка, открита с Решение № ОР-05 от 08.11.2017г. на 
Възложителя. 

Профил на купувача   Интернет адреса на Възложителя http://www.icgb.eu, където 
се публикуват електронни документи, касаещи Процедурата. 

Решение за откриване 

на процедурата  

 Документ, издаден съгласно ЗОП от Възложителя, за 
откриване на процедурата, с който се одобрява 
Обявлението за Обществената поръчка и Документацията 
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за Обществената поръчка. 

РОП 

 

 

 Регистър на обществените поръчки, който представлява 
единна електронна база данни с информация за 
подлежащите на вписване обстоятелства за процедурите за 
възлагане на обществени поръчки 

 

Техническо 

предложение 

 Част от Офертата, съдържаща Предложение за изпълнение 
на Обществената поръчка съгласно образец № 5. 

 

Обединение   Обединение или Консорциум от дружества. 

   

Ценово предложение  Представено от Участника ценово предложение по 
Процедурата съгласно образеца – Приложение №6.  

Единен европейски 

документ за 

обществени поръчки 

(ЕЕДОП) 

 Това е Документ, в който се предоставя съответната 

информация, изисквана от Възложителя и в който са 

посочени националните бази данни, които съдържат 

декларираните обстоятелства или компетентните органи. 

Работен ден   Ден, който не е почивен ден или национален празник в 

България. 
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Раздел I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ. 

1. Обща информация за проекта. 

Проектът за изграждане на Междусистемна газова връзка Гърция-България (Проект 

IGB) се реализира от Ай Си Джи Би АД - инвестиционно дружество, регистрирано в 

Република България на 05.01.2011г. с акционери БЕХ ЕАД (50%) и гръцкото дружество 

Ай Джи Ай Посейдон (50%). Ай Джи Ай Посейдон е инвестиционно дружество, 

регистрирано в Република Гърция, с акционери гръцката публична газова корпорация 

ДЕПА С.А. (50%) и Едисон Интернешънъл Холдинг НВ (50%), изцяло контролиран от 

италианската енергийна група Едисон СпА. 

Междусистемната газова връзка Гърция-България предвижда изграждането на 

газопровод, който пряко ще свързва националните газопреносни мрежи на Република 

Гърция и Република България. Входната точка на газопровода IGB е в района на 

Комотини (Гърция), а изходната точка е в района на град Стара Загора (България). 

Газопроводът IGB ще има основна стратегическа роля и прекият ефект ще се изразява 

в постигане на реална диверсификация на източниците за доставка на природен газ за 

България и за пазара на природен газ в Югоизточна Европа. 

Диаметърът на газопровода IGB ще бъде DN800 (32”) с обща дължина 182 км. 

Проектът е получил подкрепата на Министерство на регионалното развитие на 

Република Гърция и Министерството на енергетиката на Република България чрез 

Меморандум за разбирателство, подписан през 2009 г. Проектът е обявен за „обект с 

национално значение“ и за „национален обект“ съгласно решения на Министерски 

съвет на Република България №: 615/14.07.2009г., №: 452/07.06.2012г., както и 

съгласно Закон 4001/2011 от законодателството на Република Гърция. 

На ниво Европейски съюз проектът IGB получава последователна политическа и 

финансова подкрепа, което е от изключително значение за успешната му реализация. 

Съгласно решение на Европейската комисия C(2010) 5813, изменено с решение 

C(2012) 6405, за Проекта е предвидено съфинансиране в размер на 45 милиона евро 

по Европейската енергийна програма за възстановяване. 

2. Техническо изпълнение и напредък по Проекта 

Проектът IGB е получил положителни решения по ОВОС от компетентните органи на 

българска и гръцка територия. Трасето за изграждане е проектирано на българска и 

гръцка територия и е одобрено от органите и в двете държави – Инсталационен акт е 

получен за гръцка територия, а за българска територия - Подробен устройствен план - 

парцеларен план е одобрен за обекта и е влязъл в сила. 

Инвестиционното проектиране на газопроводната мрежа е завършено за двата 

участъка, включително всички инженерни проучвания на обекта и съгласуване с 

органите, отговарящи за одобрението на проекта, както и с трети страни, които ще 

бъдат засегнати от изграждането на обекта. Документацията за цялостен инженеринг и 

проектиране е изготвена съгласно гръцкия регламент за газопроводи с високо 

налягане. На българска територия Техническият проект на газопровода е изготвен 

съгласно нормите за проектиране на газопроводи с високо налягане и по-конкретно 

съгласно действащия български Закон за енергетиката и Закона за устройство на 



 

8 

 

територията на Република България, като Техническият проект е одобрен от 

Министерство на регионалното развитие и благоустройството  

Техническата документация за Проекта включва Техническия проект за българския 

участък и Документация за цялостен инженеринг и проектиране (FEED) за гръцкия 

участък, както и друга допълнителна документация. Възлагането на дейностите за 

започване на строителство ще бъдат разделени на две основни процедури, които 

покриват целия обхват на дейностите по доставка и изграждане - частта за Доставка 

на тръби и частта за Инженеринг, доставка и строителство (наричан „ИДС“). Договорът 

с инженер-консултант, предмет на настоящата поръчка, цели управление на 

доставките и изграждането на Проекта IGB, както е подробно описано по-долу. 

В началото на 2016г. е практически завършено инвестиционното проектиране на двата 

участъка от Обекта (българския и гръцкия) за целите на получаване на разрешение за 

строителство и за обекта на българска територия е издадено Разрешение за строеж № 

48 от 12.09.2017 г., обнародвано ДВ бр. 76/2017 г. 

3. Търговска реализация и напредък на Проекта 

Проектът е започнал процедура за „временно освобождаване“ от регулиран достъп 

съгласно чл. 36 от Директива 2009/73 пред националните регулаторни органи в 

България и Гърция, Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР) и Регулаторния 

орган за енергетика (RAE) съответно. 

На 10 декември 2015г. е завършена процедурата по вземане на Окончателно 

инвестиционно решение (ОИР) от акционерите. С взетото ОИР се потвърждава 

задължението, поето от акционерите след получаване на всички технически и 

регулаторни разрешения за изграждане на Газопровода, като се потвърждават и 

финансовите параметри, определени с цел изпълнение на етапа на изграждане на 

Проекта и постигане на търговска експлоатация от 2018г. до началото на 2020г. 

През м. август 2016г., като част от процедурата по „временно освобождаване“, “Ай Си 

Джи Би” АД започна обвързващата фаза на Пазарния тест за резервиране на преносен 

капацитет в газопровода. На 30.11.2016г. „Ай Си Джи Би“ АД получи обвързващи 

оферти за капацитет в газопровода от 1.56 млрд. куб.м./год. След последвалия 

Пазарен тест, приключил през м. март, 2017г., който потвърждава интереса на Ай Си 

Джи Би за резервиране на капацитет в дългосрочен план, през м. юли 2017 Ай Си Джи 

Би официално подаде Доклад за прецизиране на освобождаването до КЕВР и RAE, 

съгласно който започна последната фаза на Процедурата по освобождаване на 

основание чл. 36 от Третата газова директива (2009/73).  

Размерът на капиталовите разходи, необходими за реализация на проекта се оценяват 

на 239 млн. евро, в която стойност се включват и разходите за доставка на 

оборудването и тръбите. За проекта е осигурено безвъзмездно финансиране в размер 

до 45 милиона евро съгласно Европейската енергийна програма за възстановяване 

(ЕЕПВ), което е удължено до 2018г. Взета е предвид препоръката на ЕК до 

българските и гръцки органи за проучване на възможностите за допълнително 

безвъзмездно финансиране на Проекта чрез достъп до средства от Европейските 

структурни фондове (ЕСИФ) в двете страни. Към момента е стартиран процеса по 

включване в оперативна програма, финансирана по ЕСИФ. 
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Проектът IGB има статут на Проект от Общ интерес съгласно регламент 347/2013 и е 

основен приоритетен проект съгласно инициативата CESEC за междусистемна газова 

свързаност в Централна и Южна Европа. В този контекст, Европейската инвестиционна 

банка и други международни кредитори са изразили активен интерес към финансиране 

на Проекта, включително чрез механизми от новия Европейски фонд за стратегически 

инвестиции (ЕФСИ). От своя страна българското правителство е предвидило в 

бюджета за 2017г. достъп до увеличена държавна финансова гаранция при договаряне 

на заемни инструменти за проекта в размер до 110 милиона евро. 

Към момента на възлагане на услугата Ай Си Джи Би не притежава лиценз за пренос 

на природен газ и не е сертифициран като оператор на преносна система. 

4. Информация за Възложителя. 

Реализацията на Проекта IGB се осъществява от инвестиционното дружество 

АйСиДжиБи АД (Дружеството), в което акционери с равно участие са българското 

дружество Български Енергиен Холдинг ЕАД (50%) и гръцкото дружество 

Междусистемна връзка Гърция-Италия Посейдон СА (50%). Ай Си Джи Би АД е 

учредена като проектно дружество с основна цел - изграждане, пускане в експлоатация 

и експлоатация на Газопровода. 

При възлагане на настоящата обществена поръчка съгласно ЗОП и ППЗОП 

изпълнителните директори, които представляват Дружеството, действат като 

представляващи Възложителя и прилагат съответните за секторните възложители 

правила.    



 

10 

 

РАЗДЕЛ II. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА. 

1. Общо описание на обхвата на услугите предмет на поръчката 

Целта на Инженер - консултанта е да съдейства на Възложителя при реализацията на 

Проекта IGB до момента на пускане в експлоатация и обучение на персонала и да 

управлява всички свързани с Проекта доставчици на материали и услуги като 

например доставчика на линейни тръби и изпълнителя на ИДС, и др. Техническата 

спецификация и детайлният обхват на услугите са посочени в Приложение №2. Редът 

и условията за изпълнение на дейностите и услугите са описани в проекта на договор 

– Приложение № 9.  

Необходимите услуги се изпълняват на два етапа: 

✓ Етап 1 – услуги по време на провеждане на процедурата за избор на 

Изпълнители, преди начало на изграждането; 

✓ Етап 2 – услуги по време на етапа на изграждане на Проекта. 

На Етап 1 услугите на Инженер-консултанта включват запознаване с документацията 

за изпълнение на ИДС и за доставка на линейни тръби, както и оказване на 

съдействие на Възложителя в процеса по оценка на офертите по време на провеждане 

на процедурите за възлагане, които ще се проведат съгласно разпоредбите на 

българския ЗОП.  

Изпълнителят осигурява съдействие на Възложителя по време на провеждане на 

процедурите по възлагане по Проекта IGB. Основната цел е възлагането на 

обществените поръчки за доставка на линейни тръби и на ИДС, на изпълнители, които 

са най-подходящи за целите и особеностите на Проекта IGB в съответствие с 

документациите, одобрени от Възложителя. Изпълнителят съдейства на Възложителя 

с познанията си, за да се осъществи процеса възможно най-ефективно и по най-

добрия за Проекта начин.  

Услугите по време на етапа за провеждане на обществената поръчка по Проекта ще 

включват, но няма да се ограничават до: 

▪ Запознаване с изготвената документация - обхват на работата, спецификация 

на материалите, разбивка по дейностите и разходи, критериите за оценка и 

процедура по оценяване; 

▪ Запознаване с документацията за провеждане на обществена поръчка и 

техническата документация на Проекта - FEED и Технически проект; 

▪ По време на провеждане на процедурата по обществена поръчка, преглед и 

отговаряне на въпроси и искания за разяснение на документацията за 

обществената поръчка, поискани от участниците; 
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▪ Извършване на оценка на техническите и ценови предложения въз основа на 

критериите, включени в одобрената методология за оценяване и представяне 

на Възложителя на подробен доклад от извършената оценка; 

▪ Подпомагане на Възложителя при формулиране на запитвания към 

Участниците и отговори на въпроси от Участниците по време на провеждане на 

процедурата за обществената поръчка, като изготвя проекти на документи и/или 

писмени становища; 

▪ Отправяне на препоръки до Възложителя за избор на изпълнител на ИДС и 

доставчик на линейни тръби; 

▪ Оказване на съдействие на Възложителя по негово искане при постъпили 

жалби. 

На Етап 2 Инженер-консултантът следва да предостави услуги в следните основни 

области, свързани с управлението и изпълнението на проекта: 

✓ Управление на проекта от името на Възложителя; 

✓ Оценка и управление на техническите рискове от името на Възложителя; 

✓ Инженерно съдействие и услуги по преглед на проекта от името на 

Възложителя; 

✓ Проверки на осъществяването на доставки като Консултант на 

Възложителя, включително и като упълномощен представител, ако е изрично 

упълномощен за това; 

✓ Надзор на строителството от името на Възложителя; 

✓ Надзор върху придобиването на земеделски земи/учредяването на 

сервитути за преминаване за участъка в Гърция и обезщетяване на ползватели и 

собственици на засегнати масиви в българската и гръцката част, действайки  в 

качеството си на консултант на Възложителя; 

✓ Надзор по процеса по пускането в експлоатация от името на 

Възложителя; 

✓ Завършване и пускане в експлоатация. 

За изпълнението на услугите, Инженер-консултантът трябва да  притежава добри 

познания за специфичните задачи на българска и гръцка територия, предвид това че 

задачите, техният обхват и спецификите са различни. Услугите следва да се 

извършват в съответствие с изпълнението на Проекта въз основа на два основни 

договора – договор за доставка на линейни тръби и договор за работно проектиране, 

доставка на оставащото оборудване, строителство и изграждане, обучение на 

персонал и пускане в експлоатация на газопровода IGB (наричан по-долу „ИДС“). 

2. Място на изпълнение на услугите 

Мястото на изпълнение на обществената поръчка е територията на Република 

Гърция и на Република България, като Етап 1 ще се извършва на територията на 
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България, а Етап 2 ще се извършва и на териториите на двете държави. 

Сертификацията на тръбите ще се извършва на мястото на производство.  

3. Срок за изпълнение. 

Договорът се изпълнява до реализацията на Проекта IGB, в рамките на срока, 

предвиден в чл. 113, ал. 1 от Закона за обществените поръчки, който започва да тече, 

считано от датата на влизане в сила на Договора.  

Срокът за изпълнение е съгласно графика за изпълнение на дейностите, предложен от 

Изпълнителя, съгласуван с предложения график на дейностите на Изпълнителя на 

ИДС и доставчика на линейни тръби. 

Графикът се актуализира в началото на изпълнение на Договора съгласно настоящата 

процедура. 

4. Прогнозна стойност 

 

Прогнозната стойност на обществената поръчка е 8 450 000 евро (осем милиона  и 

четиристотин и петдесет хиляди) без ДДС. 

Прогнозна стойност на етап 1 е 300 000 евро (триста хиляди) без ДДС. 

Прогнозна стойност на етап 2 е 8 150 000 евро (осем милиона сто и петдесет 

хиляди) без ДДС. 

Прогнозната стойност представлява максималната стойност на финансовия ресурс на 

Възложителя и включва стойността на Етапи 1 и 2. Всяка Оферта, която надвишава 

прогнозната стойност на Обществената поръчка или прогнозните стойности на Етапи 1 

и 2, се отстранява от процедурата.  

Проектът IGB е обект на безвъзмездно финансиране от ЕС в размер на 45 млн. евро 

по Европейска енергийна програма за възстановяване (ЕЕПВ). 

5. Плащания и график за плащания 

Плащанията се извършват както следва: 

5.1. Плащания на твърда обща сума, съобразно цената за Етап 1 и Етап 2, посочена 

в ценовото предложение на Участника, съгласно Приложение № 6.   

5.2. Плащанията за Етап 1 се основават на напредъка в изпълнението. Плащанията 

за Етап 2 са редовни и такива, основани на осъществения напредък по Проекта IGB. 

Схемата за плащания е описана в Проекта на договор - Приложение 9. 

Плащанията ще се извършват периодично при представена фактура и заявка от 

страна на Изпълнителя. Графикът за плащане, обвързан с напредъка по Проекта IGB, 

се определя в рамките на графика за плащане и условията за плащане, уговорени в 

проекта на договор – Приложение № 9. 
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РАЗДЕЛ III. КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА. МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА.  

1. Критерий за възлагане 

Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната Оферта. 

Икономически най-изгодната Оферта се определя въз основа на критерия „оптимално 

съотношение качество/цена“. 

2. Показатели, включени в критерия 

Показателите за оценка, включени в критерия, са посочени в Приложение №4 – 

Критерии за оценка. Методика за оценка. 

3. Относителна тежест на показателите 

Относителната тежест на всеки от критериите е представена в Приложение № 4 – 

Критерии за оценка. Методика за оценка. 
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РАЗДЕЛ IV. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРОЦЕДУРАТА ПО ВЪЗЛАГАНЕ  

1. Правно основание за откриване на Процедурата. Решение за откриване 

на процедурата. Обявяване на обществената поръчка.  

Предметът на обществената поръчка е предоставянето на услуги по смисъла на чл. 3, 

ал. 1, т. 3 от ЗОП. 

Процедурата се открива на основание чл. 133 във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 1 ЗОП с 

Решение №OP-05/08.11.2017  на Изпълнителните директори на Дружеството за 

одобряване на Обявление изх. №C-OP-05/08.11.2017  и Документация за 

обществената поръчка.  

Документацията за участие в процедурата за обществената поръчка и всички свързани 

с нея документи се подготвят и одобряват на български и английски език и в случай на 

противоречие между двете версии, българската версия има предимство. 

2. Вид на процедурата и мотиви за избора й. 

Съгласно чл. 132 от ЗОП при възлагане на обществени поръчки възложителите могат 
свободно да избират открита процедура. 

Изборът на открита процедура се налага от сложния характер на предмета на 
Обществената поръчка, който включва предоставяне на услуги по време на 
провеждане на процедурата за избор на изпълнители по Проекта, за избор на 
доставчик на линейни тръби и изпълнител на ИДС, преди начало на израждането и 
реализация на Проекта IGB до момента на пускане в експлоатация и обучение, както и 
управление на всички доставчици на услуги и материали, свързани с Проекта, които 
имат отношение към Проекта, по такъв начин, че зададените цели на проекта - цена, 
график, качество, функционалност, да бъдат постигнати.  

3. Мотиви за невъзможност поръчката да бъде разделена на позиции. 

Целта на възлагането на поръчката без да се разделя на обособени позиции, е да се 

постигне оптимален процес на управление на целия проект и максимална степен на 

отговорност на един изпълнител за извършваните дейности. Разделянето на 

обособени позиции не би било осъществимо и би създало рискове за Възложителя и 

неоснователно забавяне на строителството и въвеждането в експлоатация на 

газопровода, поради това че Инженер – консултантът трябва да бъде избран преди 

началото на процедурите за избор на доставчик на тръби и изпълнител на ИДС. 

Въпреки че предметът по настоящата процедура предвижда реализирането на 

поръчката на два етапа, както е описано в Раздел II, разделянето на обособени 

позиции не е възможно, защото възлагането на поръчката по Етап 1 определя 

изпълнението на Етап 2 и промяната на изпълнителите увеличава риска от 

несъгласувано изпълнение. Заедно с това, обособените позиции предполагат 

възможност всяка част от поръчката да се ,реализира самостоятелно, което в случая 

отново не е допустимо, тъй като би създало рискове за Възложителя и би причинило 

необосновано забавяне по отношение на изграждането и въвеждането в експлоатация 

на газопровода. 

Заедно с това, решението да не се разделя Обществената поръчка на обособени 

позиции е мотивирано и от факта, че Изпълнителят трябва да бъде избран преди 

началото на провеждане на процедурите за избор на доставчик на линейни тръби и 
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изпълнител на ИДС, което не би могло да се осъществи, ако двата етапа от 

процедурата се разделят. 

Поради това е необходимо да се избегне усложняване на координацията, което 

изисква ясно разпределение на отговорностите между различните Изпълнители. 

Обединяването на отговорността за съгласуване от един Инженер–консултант 

намалява рисковете от несъответствия при изпълнението и от възможен неуспех да се 

осигури цялостно и съгласувано изпълнение на отделните услуги и доставки, както и 

последващото необосновано отлагане на изграждането и въвеждането в експлоатация 

на газопровода. 

Възлагането на поръчката на един Инженер–консултант осигурява оптимални 

резултати и минимизиране на възможните рискове. 
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Раздел V. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ. 

1. Общи изисквания. Деклариране на лично състояние. 

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

българско или чуждестранно лице, което отговаря на чл. 10, ал. 1 от Закона за 

обществените поръчки. Участник в процедура за възлагане на обществена 

поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или 

юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, 

което има право да изпълнява строителство, доставки или услуги съгласно 

законодателството на държавата, в която то е установено. 

1.2. Възложителят отстранява от участие Участници, които не отговарят на 

изискванията на член 54, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и на 

член 55, ал. 1 от Закона за обществените поръчки.  

1.3. Възложителят отстранява от участие Участник, за когото са налице 

обстоятелствата по член 54, ал. 1 ЗОП, както следва:  

а) Участникът е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, 
за престъпление по чл. 108а. чл. 159а-159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194-217, 
чл. 219-252, чл. 253-260, чл. 301-307, чл. 321, 321а и чл. 352-353е от 
Наказателния кодекс; 

б) Участникът е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, 
за престъпление, аналогично на тези по т. а), в друга държава членка или 
трета страна; 

в) Участникът има задължение за данъци и задължителни осигурителни 
вноски по смисъла на чл. 162, ал.2, т. 1 от Данъчно-осигурителния 
процесуален кодекс и лихвите за тях, към държавата или към общината по 
седалището на Възложителя и на Участника, или подобни задължения, 
установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на 
държавата, където Участникът е установен, освен ако е допуснато 
разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или 
задължението е по акт, който не е влязъл в сила; 

г) е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5, ЗОП; 

д) е установено, че : 

1. Участникът е представил документ с невярно съдържание, свързан с 
удостоверяване липсата на основания за отстраняване или 
изпълнението на критериите за подбор; 

2. Участникът не е предоставил изискваща се информация, свързана с 
удостоверяване липсата на основания за отстраняване или 
изпълнението на критериите за подбор; 

е) е установено 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, където Участникът е установен; 
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ж) е налице „ конфликт на интереси“ 2, който не може да бъде отстранен. 

 
1.4. Възложителят също така отстранява от участие Участник, за когото са налице 

следните обстоятелства по член 55, ал. 1 ЗОП, както следва : 

 

а) Участникът 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; 

ЗАБЕЛЕЖКА: Възложителят има право да не отстрани Участник на това 

конкретно основание, ако Участникът удостовери, че не е преустановил 

дейността си и може да изпълни поръчката съгласно приложимите 

национални правила при продължаване на дейността в държавата, 

където е установен.  

б) Участникът е лишен от правото да упражнява определена професия или 

дейност, които попадат в обхвата на предмета на поръчката, съгласно 

законодателството на държавата, в която е извършено деянието;  

в) Участникът е сключил споразумение с други лица, което води до 

нарушаване на конкуренцията, когато нарушението е установено с акт на 

компетентен орган; 

г) доказано е, че Участникът е виновен за неизпълнение на договор за 

обществена поръчка или на договор за концесия, довело до предсрочното 

му прекратяване, вреди или други подобни санкции, с изключение на 

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

или обхвата на договора; 

д) Участникът е опитал да: 

✓ повлияе върху вземането на решение от страна на Възложителя във 

връзка с отстраняването, подбора или възлагането, включително и 

чрез представяне на невярна или подвеждаща информация, или 

✓ се снабди с информация, която би могла да му осигури неоснователно 

предимство в процедурата по възлагане на обществената поръчка.  

1.5. Основанията за отстраняване по т.1.3 и 1.4 се прилагат, когато са възникнали 

преди или по време на процедурата. 

1.6. Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане на следните 

срокове: 

                                                           

2 Съгласно §2, т.21 от ДР ЗОП „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 резултатите 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. 
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1.6.1. пет години от влизане в сила на присъдата по т. 1.3., б. „а“ и б. 

“б“ по-горе, освен ако в присъдата е посочен друг срок; 

1.6.2. три години от датата на настъпване на обстоятелствата по т. 

1.3., б. “д“, т.1 и б. “е“, и т. 1.4, б. „б- д“ , освен ако в акта, с който е установено 

обстоятелството, е посочен друг срок. 

1.7. Основанията за отстраняване по т. 1.3, б. „а“, „б“ и „ж“ се отнасят за 
лицата, които представляват Участника, членовете на управителни и 
надзорни органи3 и за други лица, които имат правомощия да упражняват 
контрол при вземането на решения от тези органи. 

1.8. Участници, които са дружества, регистрирани в юрисдикции с 
преференциален данъчен режим, и свързаните с тях лица, включително и 
гражданско дружество/консорциум, в който участва дружество, регистрирано 
в юрисдикция с преференциален данъчен режим, не могат да участват в 
настоящата процедурата по възлагане на обществена поръчка.  

1.9. Не може да участва в процедурата Участник, действителният собственик на 
когото е лице, заемащо или заемало в последните дванадесет месеца висша 
държавна длъжност в Република България или в чужда държава, или 
свързано с него лице по смисъла на чл. 8а от Правилника за прилагане на 
Закона за мерките срещу изпирането на пари. Липсата на тези 
обстоятелства трябва да бъде удостоверено чрез подписването на 
декларация съгласно чл. 6, ал. 2 от Закон за мерките срещу изпирането на 
пари съгласно Приложение № 7. 

1.10. Възложителят не може да изисква да бъдат представяни документи за 
доказване на липсата на основания за отстраняване, когато обстоятелствата 
за тях са достъпни чрез обществен и безплатен регистър или информацията 
или достъпа до тях са предоставени на Възложителя по служебен път. 

1.11. Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен Участник в 

обществената поръчка, ако може самостоятелно да подава оферти и да 

сключва договори съобразно законодателството на държавата, където е 

установено. 

1.12. В случай че участник в процедурата е обединение/консорциум, което не е 
регистрирано като самостоятелно юридическо лице, всеки един от 
участниците трябва да отговаря на описаните по-горе изисквания. 
Участникът – обединение от физически и/или юридически лица се отстранява 

                                                           
3 Това са, както следва: 

1. при събирателно дружество - лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон; 
2. при командитно дружество - 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; когато лицето има повече от един прокурист, 
декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република 
България;  
9. в останалите случаи, включително за чуждестранните лица - лицата, които представляват, управляват и 
контролират кандидата или участника съгласно законодателството на държавата, в която са установени. 
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от участие, когато за член на обединението/консорциума е налице някое от 
основанията по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1 от ЗОП и същите са възникнали 
преди или по време на процедурата. 

1.13.  „Свързани лица“ не могат да бъдат отделни участници в една и съща 
процедура. Свързани лица са: 

a) Лица, едно от които контролира другото или него или негово 

дъщерно дружество;  

b) Лица, чиято дейност е контролирана от трето лице;  

c) Лица, които заедно контролират трето лице;  

d) Съпрузи, роднини по пряка линия без ограничение или по 

съребрена до четвърта степен включително, както и роднини по сватовство 

до четвърта степен включително. 

"Контрол" е налице, в случай че лице: 

a) притежава, включително и чрез дъщерно дружество или 

съгласно договор с друго лице, повече от 50 процента от дяловете/акциите 

с право на глас в общо събрание на дружество или друго юридическо лице; 

или 

b) може да назначава пряко или косвено повече от половината 

членове на управителен или надзорен съвет на юридическо лице; или  

c) може по друг начин да упражни решаващо влияние върху 

процеса на вземане на решения относно дейността на юридическо лице. 

1.14. В случай че за Участник е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1 от 

ЗОП и посочените от Възложителя обстоятелства съгласно чл. 55, ал. 1 от 

ЗОП или по-точно обстоятелствата съгласно точки 1.3 и 1.4 по-горе, 

съответният Участник има правото да представи доказателства, че е 

предприел мерки за доказване на надеждност, въпреки наличието на 

съответното основание за отстраняване. За целта Участникът може да 

докаже, че:  

1. е погасил задълженията си по т. 1.3, б. “в“, 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 по разбираем 

начин, като активно е съдействал на компетентните органи, и е изпълнил 

конкретни предписания, технически, организационни и кадрови мерки, които 

са подходящи и биха предотвратили нови престъпления или нарушения. 
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Забележка: Участникът няма право да представя доказателства за надеждност 

чрез мерките по чл. 56, ал. 1 (т.1.15), когато 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. В този случай невъзможността да се използват мерки за 

надеждност е за срок, определен със съответната присъда или акта. 

1.15. Участниците посочват в Офертите си подизпълнителите и дела от поръчката, 

който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай 

Участниците трябва да представят доказателство за поетите от 

подизпълнителите задължения, за което е достатъчен и подписаният от 

подизпълнителя ЕЕДОП.  

1.16. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор 

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

налице основания за отстраняване от процедурата. Възложителят ще изиска 

замяна на подизпълнител, който не отговаря на условията, поставени от 

Възложителя. Когато частта от поръчката, която се изпълнява от 

подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на изпълнителя 

или на Възложителя, Възложителят ще заплати възнаграждение за тази част 

на подизпълнителя ако установи, че тази част подлежи на отделно приемане 

от Възложителя съобразно правилата за приемане на работата по договора.  

1.17. В случай че Участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица, 

за да се докаже съответствие с критериите за подбор или че ще използва 

подизпълнители, всяко едно трето лице или подизпълнител следва да 

представи отделен ЕЕДОП, който съдържа информацията по чл. 67, ал. 1, 

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

доказването на които Участникът се е позовал на техния капацитет и за тях не 

трябва да са налице основанията за отстраняване по процедурата. 

1.18. Обстоятелства, подлежащи на доказване. Начин на доказване на 

обстоятелства, декларирани в ЕЕДОП. 

При подаване на Оферти Участниците не представят други документи освен ЕЕДОП, с 

които да удостоверят липсата на основания за отстраняване, посочени в т. 1.3 и 1.4, 

както и съответствие с критериите за подбор. Когато изискванията за отстраняване се 

отнасят за повече от едно лице, всички лица подписват един и същи ЕЕДОП.  

Ако е налице необходимост от защита на лични данни или при различие в 

обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията относно изискванията 

за отстраняване се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко от лицата или за някои от 

лицата. 

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. 
Възложителят няма право да изисква документи, които са му служебно известни.  
 
Възложителят може да не приеме представено доказателство за технически и 

професионални способности, когато то изхожда от заинтересовано лице и това би могло 
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да доведе до облага4 по смисъла на чл. 2, ал. 3 от Закона за предотвратяване и 

установяване на конфликт на интереси. 

1.19. Указания за попълване на ЕЕДОП 

ЕЕДОП се представя от Участника съгласно законовите изисквания и условията на 

Възложителя и когато е приложимо - за всеки от участниците в обединението, който не 

е юридическо лице, както и за всеки Подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще 

бъдат ангажирани при изпълнение на Поръчката.  

 

№ 

ЕЕДОП 
Обстоятелства, подлежащи на 

деклариране 

 
Референтен 

текст  Част  Раздел  Точка  

1 2 3 4 5 6 

1. II (втора) A N/A Идентификация на 
Участника/Подизпълнителя/Трето лице 

N/A 

N/A Обща информация за 
Участника/Подизпълнителя/Трето лице 

N/A 

N/A Форма на участие на Участника. 
 

N/A 

Б N/A Информация за представителите на  
Участника/Подизпълнителя/ Трето лице 

N/A 

В N/A Използване от Участника на капацитета 
на други субекти . 

N/A 

Г N/A Възлагане на подизпълнители, чиито 
капацитет няма да се използва от 
Участника. 
 
 

N/A 

2. III 
(трета) 

A N/A Информация, свързана с наказателни 
присъди за следните престъпления: 
(i) Участие в престъпна организация – 

по чл. 321 и 321а НК; 
(ii) Корупция – по чл. 301 – 307 НК; 
(iii) измама – по чл. 209 – 213 НК; 
(iv) Престъпления, свързани с 

тероризма или с терористични 
дейности – по чл.108а, ал. 1 НК; 

(v) Изпиране на пари или финансиране 
на тероризъм – по чл. 253, 253а или 
253б, НК или чл. 108а, ал. 2 НК; 

(vi) Експлоатация на детски труд и други 
форми на трафик на хора – по чл. 
192a или чл. 159a – 159г от НК; 

т. 1.3. a) и б) 
по-горе 

                                                           
4 Облага е всеки приход в пари или в собственост, включително придобиване на акции, както и предоставяне, 
прехвърляне или отказ от права, предоставяне на привилегия или награди, получаване на стоки или услуги 
безплатно или на по-ниски от пазарните цени, помощ, , подкрепа или влияние, предимство, получаване на работа 
или обещание за работа, позиция, подарък, награда или обещание за предотвратяване на загуба, отговорност, 
санкция или друго нежелано събитие. 
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(vii) Престъпления като на 
горепосочените при наличието на 
наказателна присъда в друга 
страна-членка или трета страна. 

Б 
 

N/A Информация относно изпълнени 
задължения, свързани с плащането на 
данъци или социално-осигурителни 
вноски или подобни задължения към 
правителството или общината, където е 
седалището на Възложителя и 
Участника, установени с документ от 
компетентен орган.  
 

т. 1.3. в) по-
горе 

В N/A Информация относно наказателни 
присъди за престъпления по чл. 172 и 
чл. 352-353е от НК, както и по и 
аналогични престъпления, за които има 
влязла в сила осъдителна присъда в 
друга страна-членка или трета страна. 
Ако се посочи „да“, да се допълни 
следното: 
 
(i) Дата на влизане в сила на 

присъдата и фактическите и правни 
основания за налагането й; 

(ii) Срок на наложеното наказание. 
 

т. 1.3. a) по-
горе 

N/A Информация относно нарушение при 
изпълнение на договор за обществена 
поръчка на чл. 118, чл.128, чл. 245 и чл. 
301 - 305 от Кодекса на труда , 
установено с влязло в сила наказателно 
постановление или съдебно решение 
или подобни задължения, установени с 
акт на компетентен орган съгласно 
законодателството на държавата, в 
която Участникът е установен. 
 

т. 1.3. е) по-
горе 

N/A Информация дали Участникът/ 
Подизпълнител/Третото лице:  

(i) Е обявен в несъстоятелност, или 
(ii) Е в производство по 

несъстоятелност, или  
(iii) Е в производство по ликвидация, 

или 
(iv) е сключил извънсъдебно  

споразумение  с кредиторите си по 
смисъла на чл. 740 от Търговския 
закон, или 

(v) е прекратил дейността си, или 
(vi) в случай че е чуждестранно лице - 

трябва да е в подобно положение, 

т. 1.4. а) по-
горе 
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произтичащо от подобна процедура 
съгласно законодателството на 
страната, в която е установен. 

N/A Информация дали 
Участникът/Подизпълнителят/Трето 
лице е сключил споразумения с други 
лица, с цел нарушаване на 
конкуренцията, като нарушението е 
установено с акт, издаден от 
компетентен орган. 
 

т. 1.4. в) по-
горе 

N/A Информация, свързана с наличие на 
конфликт на интереси, който не може да 
бъде отстранен и който се отнася до 
участие в Процедурата. 
 

т. 1.3, ж) по-
горе 

N/A Информация относно 
неравнопоставеност в случаите по чл. 
44, ал. 5, ЗОП относно предоставянето 
на консултантски услуги на Възложителя 
или участие по друг начин в 
подготовката на Процедурата. 
 
 

т. 1.3. г) по-
горе 

N/A Информация относно виновно 
нарушение на договор за обществена 
поръчка или договор за концесия на 
строителство или услуга, което е довело 
до предсрочното му прекратяване, 
изплащане на обезщетение или други 
подобни санкции.  
 

т. 1.4. г) по-
горе 

N/A Информация, че 
Участникът/Подизпълнителят/ Трето 
лице/: 
(i) не е подавал неверни данни, 

удостоверяващи липса на 
основания за отстраняване или за 
изпълнението на критериите за 
подбор;  

(ii) не е укрил изисквана информация,  
удостоверяваща липса на 
основания за отстраняване или за 
изпълнението на критериите за 
подбор; 

(iii) не се е опитвал да повлияе върху 
процеса по вземане на решения от 
Възложителя относно 
отстраняването, подбора или 
възлагането, включително и чрез 
представяне на невярна или 
подвеждаща информация; 

т. 1.3. д) по-
горе 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
т. 1.4. д) по-
горе.  
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(iv) не се е опитвал да получи 
информация, която би му осигурила 
неоснователно предимство в 
процедурата по възлагане на 
обществената поръчка.  

 

Г N/A Информация относно осъдителни 
присъди за престъпленията по чл. 194 – 
208, чл. 213а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 
254а – 260 НК и престъпения, 
аналогични на тези, посочени тук, при 
наличие на осъдителна присъда в друга 
страна-членка или трета страна.  

т. 1.3. a) по-
горе 

N/A Информация: 
(i) дали 

Участникът/Подизпълнителят/Трето 
лице е регистриран или не в 
юрисдикция с преференциален 
данъчен режим и в случай че е 
регистриран, да се посочи къде; 

(ii) дали 
Участникът/Подизпълнителят/Трето 
лице е свързан или не с лица, 
регистрирани в юрисдикции с 
преференциален данъчен режим, 
като се посочват свързаните лица и 
мястото на регистрацията им; 

(iii) дали 
Участникът/Подизпълнителят/Трето 
лице попада или не попада в 
изключенията по 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 
(ЗИФОДРЮПДРС). В случай че 
попада в някоя от приложимите 
хипотези на тази разпоредба, се 
посочва конкретната точка от чл. 4. 

 

т. 1.8 по-горе 

N/A Информация дали Участникът е 
свързано лице5 с друг независим 
Участник в Процедурата. 

N/A 

                                                           
5 „Свързани лица“ по смисъла на  § 2, т. 45 от допълнителните разпоредби наЗОП: 
а) лицата, едното от които контролира другото лице или негово дъщерно дружество; 
б) лицата, чиято дейност се контролира от трето лице; 
в) лицата, които съвместно контролират трето лице; 
г) съпрузите, роднините по права линия без ограничения, роднините по съребрена линия до четвърта степен 
включително и роднините по сватовство до четвърта степен включително. 
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3. IV 
(четвърта) 

A 1) Вписване в съответния професионален 
или търговски регистър. 

N/A 

2) Наличие на специално разрешение, 
лицензия и/или членство в определена 
организация. 
 

N/A 

Б 1а),  Информация относно Минималния общ 
оборот, включващ минимален оборот в 
съответната област на поръчката, 
изчислен въз основа на годишните 
обороти за последните три години. 

т. 2.1. по-
долу, 
Критерии за 
подбор 

В 1б) Услуги с обхват  

✓ Услуги по управление на проекти 

и 

✓ Надзор на строителството 

(строителен надзор) и 

✓ Разработване на детайлно 

проектиране и/или оценка на 

детайлно проектиране на проекти 

за газопроводи. 

Изпълнението на горепосочените 

дейности може да бъде осъществено в 

различни проекти, които трябва да бъдат 

в областта на природния газ за 

изграждане на тръбопроводни системи с 

дължина поне 50 км и диаметър на 

основната тръба не по-малко от 24“ и 

бюджет на инвестицията по проекта на 

стойност не по-малко от седемдесет 

милиона (70.000.000,00) евро.  

т. 2.2.2. по-
долу  

 2) Екип от ключови експерти. т. 2.2.3. по-

долу  

Г N/A Участникът следва да прилага Система 
за управление на качеството съгласно 
Сертификат БДС EN ISO 9001:2008/2015 
за Участника (или в случай на 
обединение, за всеки от участниците) 
или друг еквивалентен стандарт за 
система за качество в областта на 
управлението на проекти за изграждане 
и строителство на газопроводи  . 
 

т. 2.2.1 по-
долу  
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1.20. Когато Участникът е предприел мерки за надеждност, тези мерки се 

описват в ЕЕДОП и се прилагат съответните документи съгласно чл. 56, ал. 1 от ЗОП. 

1.21. Когато Участникът е обединение/консорциум, ЕЕДОП се представя за 

обединението и за всеки от членовете на обединението/консорциума.  

1.22. В случаите по чл. 41, ал.1 ППЗОП, когато се подава повече от един 

ЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с критериите за подбор, следва да бъдат включени 

в ЕЕДОП, подписан от лице, което може самостоятелно да представлява съответния 

стопански субект. 

Участниците могат да се възползват от възможността по чл. 67, ал.3 от ЗОП, когато е 

предоставен пряк и неограничен електронен достъп до вече изготвен и подписан 

ЕЕДОП. В тези случаи вместо ЕЕДОП, се представя декларация по образец, която 

удостоверява, че данните са актуални, потвърждава автентичността на подписите на 

публикувания ЕЕДОП и се предоставят адресите, на които е достъпен документа 

(Приложение № 8) (оригинал) (ако е приложимо). 

При попълване на раздел Г, част III, Участникът трябва да има предвид, че се прилагат 

специфичните национални основания за отстраняване, описани по-горе, и Участникът 

декларира обстоятелства, свързани със статута си, в случай че тези основания са 

приложими съгласно българското законодателство. Участникът, за когото са налице 

специфичните национални основания за отстраняване, се отстранява от процедурата. 
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2. Специфични изисквания. Критерии за подбор. 

2.1. Изисквания за икономическо и финансово състояние 

Минимален общ оборот, изчислен въз основа на годишните обороти за 

последните три години, не по-малко от 25 млн. евро (двадесет и пет милиона), в 

зависимост от датата, на която Участникът е учреден или е започнал дейността си. 

На основание член 61, ал. 2 от ЗОП Възложителят изисква оборот, който 

надвишава два пъти прогнозната стойност поради следните причини: 

✓ Сложност на Стратегията за възлагане на поръчките за реализация на 

Проекта от страна на Възложителя, предвиждаща два основни договора и 

свързаните с това рискове; 

✓ Сложност на трансграничен проект, което изисква разпределение на 

ресурси в две различни страни, които трябва да се осигурят за сметка на 

Изпълнителя; 

✓ Договорът за услуги за Инженер-консултанта зависи от 

продължителността на дейностите по реализация на Проекта, което 

означава, че ресурсите следва да са налични за срок, който не е 

определен в началото. 

✓ Схемата за плащане, представена от Възложителя, изисква плащанията 

да се извършват в зависимост от напредъка по ИДС. Ако напредъкът на 

ИДС не се осъществява на регулярна база или се забави, Изпълнителят 

следва да разполага с финансова възможност да поеме разходите за 

персонала. 

Доказване: за да се удостовери спазване на този критерий, Участникът 

попълва поле 1а от Раздел Б: Икономическо и финансово състояние в Част IV: 

Критерии за подбор от ЕЕДОП. Поставените изисквания се удостоверяват с 

документи по чл. 62, ал. 1, т. 1 или т. 3, ЗОП- банкови удостоверения или копие от 

финансови отчети, които Участникът, определен за Изпълнител, представя преди 

сключване на договора за обществена поръчка. При представяне на оферта, 

Участниците попълват единствено съответния раздел от ЕЕДОП  

2.2. Изисквания за технически и професионални способности. 

2.2.1 Система за управление на качеството 

Участникът прилага Система за управление на качеството, удостоверена със 

сертификат БДС EN ISO 9001:2008/2015 за Участника (или в случай на обединение за 

всеки от участниците) или друг еквивалентен стандарт за качество, покриващ обхвата 

на настоящата процедура.- управление на проекти за изграждане и строителство на 

газопроводи   
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Доказване: Участникът удостоверява спазване на този критерий, представяйки 

информацията, изисквана в Част IV, Раздел Г от ЕЕДОП. Поставените изисквания се 

удостоверяват с документи по чл. 64, ал. 3 от ЗОП - сертификати за система за контрол 

на качеството, издадени от акредитирани лица съгласно изискванията на чл. 64, ал. 5 ЗОП, 

които Участникът, определен за изпълнител, представя преди сключване на договора за 

обществена поръчка. При представяне на оферта, Участниците попълват единствено 

съответния раздел от ЕЕДОП като посочват номера на сертификат, сертифицираща 

организация, обхват, валидност, респективно информация за еквивалентни мерки, които 

прилага.  

2.2.2 Изискуем опит 

Участниците доказват изпълнение и успешното завършване на следните дейности:  

✓ Услуги по управление на проекти и 

✓ Надзор на строителството (строителен надзор) и 

✓ Разработване на детайлно проектиране и/или оценка на детайлно 

проектиране на проекти за газопроводи. 

Изпълнението на горепосочените дейности може да бъде осъществено в различни 

проекти, които трябва да бъдат в областта на природния газ за изграждане на 

тръбопроводни системи с дължина поне 50 км и диаметър на основната тръба 

не по-малко от 24“ и бюджет на инвестицията по проекта на стойност не по-малко 

от седемдесет милиона (70.000.000,00) евро.  

Услугите по управление на проекти и надзор на строителството включват поне 

услуги по инвеститорски контрол, включително и контрол на доставените и използвани 

материали и контрол на качеството, количеството и съответствието на извършените 

строителни и монтажни работи с изискванията в съответните договори за доставка и 

ИДС. 

Участниците (или посочените от тях подизпълнители) доказват също така опит в т.нар. 

заводски инспекции, както и инспекции на място за изграждането на газопроводни 

мрежи. 

Изискуемият опит, както е посочен по-горе, се отнася за последните 10 години, 

считано от крайната дата за подаване на оферта. Периодът, за който се изисква 

съответният опит, е удължен на 10 години поради спецификата на услугите и 

сложността на проекта, на основание чл. 63, ал. 2 от ЗОП. 

„Бюджет на Проекта“ е стойността на бюджета на инвестицията на Проекта, който е 

бил предмет на услугите, описани по-горе. 

Проектите се считат за завършени, в случай че за посочените Проекти са получени 

Сертификати за приемане, съгласно правилата на Международна федерация на 

инженерите консултанти (FIDIC) или Удостоверение за експлоатация съгласно 

българското законодателство или документи, които имат сходно значение. 

Доказване: за да се удостовери спазване на този критерий, Участникът попълва 

поле 1б от Раздел В: Технически и професионален капацитет в Част IV: Критерии 
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за подбор от ЕЕДОП. Изискването се удостоверява с документи по чл. 64, ал. 1, т. 

2, ЗОП - списък с услуги, които са идентични или сходни като предмета на 

обществената поръчка, посочвайки стойностите, датите и получателите, както 

и доказателства за извършените услуги, които Участникът, определен за 

изпълнител, представя преди сключване на договора за обществена поръчка. При 

представяне на оферта, Участниците попълват единствено съответния раздел 

от ЕЕДОП. 

2.2.3. Екип от експерти 

Участникът следва да разполага минимум със следния екип от ключови експерти, 

които отговарят за изпълнението на обществената поръчка: 

✓ Ръководител на Проекта 

✓ Ръководител на системата за управление на качеството,  

✓ Ръководител здраве, безопасност, сигурност и околна среда,  

✓ Ръководител услуги по управление на Проекта,  

✓ Ръководител инженерно проектиране  

✓ Ръководител надзор на строителството  

✓ Ръководител Осигуряване на качеството и контрол на качеството и 

инспекция на материали: 

✓ Ключови експерти за предоставяне на услугите на независимите 

инспектори за осъществяване на полеви и заводски инспекции – поне 

двама експерти. 

Изисквания за квалификация и умения към ключовите експерти за 

предоставяне на услугите на независимите инспектори за осъществяване на 

полеви и заводски инспекции: 

Инспекторите за осъществяване на полеви и заводските инспекции за предоставяне на 

услугите от страна на независимите инспектори следва да имат висше образование с 

диплома от инженерна специалност. 

Специфичен опит за ключовите експерти за предоставяне на услугите на 

независимите инспектори за осъществяване на полеви и заводски инспекции:  

Предишен опит като инспектори, сертифицирани от дружество за предоставяне на 

услугите от страна на независимите инспектори, с опит минимум 3 години, 6 години 

опит като инспектор в сферата на заводските инспекции, 2 години, от които свързани с 

извършване на инспекции на място на производство на подобни материали във връзка 

с издадени Удостоверения, както е описано по-долу. Алтернативно, следва да имат 

опит в съответна област минимум десет (10) години. 

Да притежават Удостоверения ниво II съгласно EN 473 или ASNT TC1A, или сходен и 

доказан опит от минимум 1 година по отношение на следните безразрушителни 

методи:  

• радиографско тестване/оценка 
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• ултразвуково тестване/оценка  

• тестване на магнитни частици/оценка 

• тестване на проникване на течности/оценка 

За доказване спазване на съответния критерий, Участникът попълва ЕЕДОП, Част 

ІV, Раздел В, точка 2). 

Забележка: други изисквания към професионалните способности на екипа не се 

поставят, тъй като компетентността на персонала подлежи на оценка съобразно 

показателите, посочени в Методиката за оценка.  
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Раздел VI. Представяне на оферти. Крайни срокове за представяне на оферти. 

І. Всяка оферта трябва да съдържа всички документи по член 39 ППЗОП: 

1. Всяка оферта трябва да съдържа: 

1.1. Списък с представените документи-по образец – Приложение № 1; 

1.2. Единен европейски документ за обществени поръчки - Приложение № 3; 

1.3. Декларация по член 67, ал. 3, ЗОП, че Участниците биха желали да 

използват ЕЕДОП, който вече е подаден и публикуван - Приложение № 8; 

1.4.  Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпиране на пари – 

Приложение № 7; 

1.5. Техническо предложение, съдържащо следните документи: 

✓ документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, 

не е законният представител на Участника;  

✓ предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с 

Техническите спецификации и изискванията на Възложителя съгласно 

Приложение № 5; 

1.6. Ценово предложение– Приложение № 6; 

1.7. Участниците могат да посочат в офертите си коя от представената 

информация считат за поверителна поради търговска тайна. Информацията, 

която Участниците са посочили като поверителна, няма да се разкрива от 

Възложителя на трети страни и няма да се публикува на Профила на 

купувача. 

Участниците не могат да се позовават на поверителност по отношение на 

предложенията от офертите си, които са предмет на оценка. 

При подготовката на своите оферти, Участниците стриктно следват минималното 

съдържание, което се изисква от Възложителя в образеца на техническо предложение 

– Приложение № 5. Липсата на минимално съдържание в техническото предложение е 

основание за отстраняване от участие в процедурата на основание чл. 107 от ЗОП. 

2.  Документ относно създаването на обединение - Участник в процедурата 

Когато Участникът е обединение, което не е правен субект, следва да представи 

документ, удостоверяващ статута на обединението, например: договор за обединение 

(което не е дружество), договор за гражданско дружество, договор за съвместна 

дейност и т.н.. Документът съдържа правното основание за създаване на 

обединението, както и следната информация във връзка с обществената поръчка :  

a) Конкретен съдружник, представляващ обединението за целите на 

обществената поръчка;  

b) Договорни солидарни и разделни задължения на участниците в 
обединението, когато такива не са предвидени съгласно приложимото 
право; 
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c) Правата и задълженията на участниците в обединението; 

d) Разпределение на отговорността между членовете на обединението; 

e) Дейностите, които всеки член на обединението изпълнява.  

3. Доказателства за задълженията, поети от Подизпълнителите  

Участниците посочват в 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 като е 
достатъчно представянето на подписания от тях ЕЕДОП.  

4. Ценово предложение 

Ценово предложение се изготвя по образец съгласно Приложение № 6 – ценово 
предложение. 

Ценовото предложение се поставя в отделен запечатан и непрозрачен плик с надпис 
„Предложени ценови параметри“. 

Ценовото предложение следва да включва: 

✓ Цена в евро въз основа на цените за Етап 1 и Етап 2. 

✓ Цени в евро въз основа на часови ставки, без ДДС, които се прилагат при 

вариации съгласно реда и условията на договора. Ценовото предложение 

трябва да съдържа часови ставки за всеки член от екипа по позиция и 

съобразно йерархията в екипа и организационната структура. 

5. Срок на валидност на офертите 

5.1. Срокът на валидност на офертите е времето, през което Участниците са 

обвързани от условията на офертите, подадени от тях. 

5.2. Офертите следва да са валидни за срок не по-кратък от 6 месеца, считано от 

крайния срок за подаване на офертата. 

5.3. Ако е необходимо, Възложителят може да поиска Участниците да удължат 

срока на валидност на офертите си. Отказ за удължаване на офертите, след 

изтичане на валидността им, води до отстраняване на Участника. 

6. Други изисквания 

6.1. Офертата и всички документи към нея следва да отговарят на изискванията на 

Възложителя, посочени в Обявлението за поръчката, както и в настоящата 

Документация и да са във формат по образци, приложени към нея и съгласно 

указанията на Възложителя. Указанията, съдържащи се в образците от 

Документацията, са задължителни за Участниците и не могат да се изменят от тях. 

6.2. Документите и данните в офертата се подписват единствено от лицата с 

представителна власт съгласно закона, съответно от изрично упълномощен 

представител на Участника и/или лицата, изрично упълномощени за тази цел. В 

случай на изрично упълномощаване следва да се представи пълномощно за 

изпълнение на тези действия, заверено от нотариус. 
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6.3. Всички документи, свързани с офертата, следва да са на български и английски 

език. Ако офертата съдържа документи и удостоверения/референции на чужд език, 

следва да са придружени с превод на български и английски език. 

6.4. В случай че Възложителят не изисква изрично оригинален документ, Участникът 

може да представи копие, заверено от лице с представителна власт. 

6.5. В офертата не се допускат допълнения между редовете, заличавания или 

корекции. 

6.6. Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк електронен 

достъп до документацията по обществената поръчка към датата на публикуване на 

Обявлението за обществената поръчка в ОВ на ЕС чрез електронно досие на 

Поръчката в профила на купувача.  

6.7. Офертата се подава на български и английски език, в оригинално хартиено 
копие, както и на електронен носител /с изключение на ценовото предложение, което 
е само на харитен носител/.  

6.8. Електронните копия на документите в електронния носител следва да са на 

български и английски език и да са подредени в папки по същия ред, по който са 

представени на хартиен носител. Имената на папки и файлове трябва ясно да 

посочват съдържанието. Файловете следва да са във формат, позволяващ пълно 

текстово търсене и копиране на част от съдържанието с цел улесняване работата на 

Комисията. 

6.9. В случай на разминаване между текстовете от хартиения носител и тези от 

електронния носител, предимство имат тези от хартиеното копие. 

6.10. Документите, свързани с участие в процедурата, се подават от Участника или 

от представител, упълномощен от тях лично или с препоръчана поща или по куриер с 

обратна разписка на адреса, посочен от Възложителя. 

6.11. Документите се представят в запечатана непрозрачна опаковка (*видът на 

опаковката се определя по преценка на Участника). Участникът следва да представи 

офертата си заедно с всички документи, изисквани от Възложителя на следния 

адрес: София 1000, ул. „Веслец“ 13, етаж 2. Опаковката следва да е надписана по 

следния начин: 
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Непрозрачната запечатана опаковка съдържа документите, посочени в раздел VI, 

точка I, т. 1, както и отделен запечатан непрозрачен плик, с надпис „Предложени 

ценови параметри“, който съдържа ценово предложение на Участника съгласно раздел 

VI, точка I, точка 4. 

  

Ай Си Джи Би АД 

София, ул. „Веслец“ 13, етаж 2 

На вниманието на: Владислава Цекова 

 

ОФЕРТА 

За участие в открита процедура по чл. 18, ал. 1, точка 1 и чл. 132 ЗОП за 

възлагане на обществена поръчка за : 

„ИЗБОР НА ИНЖЕНЕР-КОНСУЛТАНТ НА МЕЖДУСИСТЕМНА ГАЗОВА ВРЪЗКА 

ГЪРЦИЯ- БЪЛГАРИЯ“ 

 

Наименование на Участника, 

Включително членове на обединението (когато е приложимо), 

Адрес и телефон за контакт и 

Ако е възможно - факс и електронна поща, 
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VII. Приемане на ОФЕРТИ. Връщане на ОФЕРТИ.  

При приемане на офертите върху опаковката се отбелязват поредния номер, датата и 

часът на получаването, за което на приносителя се издава документ. Възложителят не 

приема за участие в процедурата и връща незабавно на Участниците оферти, които са 

представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатана 

опаковка, или в опаковка с нарушена цялост. Тези обстоятелства се отбелязват в 

регистъра по чл. 48, ал. 1, ППЗОП. 

Получените оферти се съхраняват от Възложителя до датата и часа, определени за 

отваряне на офертите. 

1. Офертите се получават от Възложителя на адреса и в срока, посочени в 

Обявлението за настоящата обществена поръчка. 

2. В случай че в срока за получаване на оферти не е получена оферта за участие или е 

получена само една оферта, Възложителят може да удължи срока за получаване на 

оферти. 

Всеки Участник следва да осигури навременното получаване на офертата от 

Възложителя. 

До изтичане на срока за получаване на оферти, всеки Участник може да промени, 

допълни или оттегли офертата си. Оттеглянето прекратява по-нататъшното участие на 

Участника в процедурата. Допълнението и промяната на офертата трябва да 

отговарят на изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, 

като върху опаковката бъде отбелязан следния текст „Допълнение/Промяна на 

оферта с входящ номер […] за участие в открита процедура по реда на ЗОП с 

предмет: „(изписва се целия предмет)”. 
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Раздел VIII. Комуникация между Възложителя и Участниците. Искания за 

разяснения. 

Всички комуникации и действия на Възложителя и Участниците, свързани с 

настоящата процедура, се осъществяват в писмен вид.  

Участникът може да представя своите писма и уведомления в офиса на Възложителя 

на адрес гр. София, ул. „Веслец“ 13, ет. 2, всеки работен ден, по факс, по пощата или 

куриерска служба, или по електронен път на сайта на Възложителя при условията и по 

реда на Закона за електронния документ и електронния подпис. 

Лицата могат да поискат писмено от Възложителя разяснения по документацията за 

участие, решението или Обявлението до 10 дни преди изтичането на срока за 

получаване на офертите.  

Разясненията се публикуват на профила на купувача в срок до четири дни от 

получаване на искането, като в тях не се посочва лицето, отправило запитването, но 

не по-късно от 6 дни преди изтичане на срока за получаване на оферти.  

В случай че от предоставяне на разясненията по документацията от Възложителя до 

крайния срок за получаване на оферти остават по-малко от 6 дни, Възложителят 

удължава срока за получаване на оферти, освен когато разясненията не налагат 

съществени промени в офертите или когато са предоставени по искания за 

разяснения, които не са поискани своевременно. 

Възложителят не предоставя разяснения, когато искането за тях е направено след 

определения срок. 
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Раздел IX. Процедура по допускане, оценка и възлагане.  

След изтичане на срока за получаване на офертите, Възложителят назначава комисия 

за извършване на подбор на Участниците, разглеждане и оценка на офертите. 

Комисията се състои от нечетен брой членове. 

Допускането, оценяването, класирането на оферти и възлагането се извършва 

съгласно Раздели III и V по-горе, в съответствие с разпоредбите на чл. 104, ал. 1 от 

ЗОП и чл. 54, чл. 55,чл. 56, чл. 57 и чл. 58 от ППЗОП. Ценово предложение, 

надвишаващо пределната прогнозна стойност, както и прогнозната стойност за Етап 1 

и Етап 2, не се допуска до оценка. Участник с такова ценово предложение се 

отстранява от участие в процедурата. 

Когато офертата на Участник съдържа предложение, свързано с цена или разходи, 

което подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната 

стойност на офертите на останалите Участници по същия показател за оценка, 

Възложителят изисква от него подробна писмена обосновка за начина на неговото 

образуване, която се представя в 5-дневен срок от получаване на искането. 

По отношение съдържанието на обосновката и реда за приемането й се прилага чл. 72 

от ЗОП.  

Освен на основанията по чл. 54 и чл. 55, ал. 1 от ЗОП, Възложителят отстранява от 

участие в процедурата: 

1. Участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни 

друго условие, посочено в Обявлението за обществена поръчка или в документацията; 

2. Участник, който е представил оферта, която не отговаря на: 

а). предварително обявените условия на поръчката; 

б). 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, изброени в Приложение № 10 

от ЗОП; 

3. 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; 

4. Участниците, които са свързани лица; 

5. Участник, който няма право да участва в обществени поръчки на основание чл. 3, т. 

8 във вр. с чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

контролираните от тях лица и техните действителни собственици 

(ЗИФОДРЮДРСЛТДС), освен когато са налице условията по чл. 4 от закона. 

Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 4 и т. 5 се 

попълва в Част ІІІ, Раздел Г от ЕЕДОП. 
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Раздел X. Договор за обществена поръчка. Гаранция за изпълнение.  

1. Договор за обществена поръчка. 

Възложителят сключва договор за обществена поръчка с Участника, определен за 

изпълнител. Договорът се сключва след влизане в сила на решението за избор на 

изпълнител на уговорена от страните дата, която е посочена в договора. 

Проектът на договор следва да отговаря на изискванията на Стандартното 

споразумение клиент/консултант за услуги съгласно Международна федерация на 

инженерите - консултанти (FIDIC) съобразно последната пета редакцията на 

Споразумение за услуги по образец с клиент/консултант (2017 - Бяла книга). 

Участниците не могат да разпространяват или копират съдържането поради защита на 

авторското право. 

Договорът консолидира в един документ Споразумение, общи и специални условия и 

Приложения съгласно образеца на ФИДИК и е неразделна част от документация за 

обществена поръчка. Възложителят сключва договора в едномесечен срок след 

влизане в сила на решението за определяне на изпълнител или на определението, с 

което е допуснато предварително изпълнение на това решение, но не преди 

изтичането на 14-дневен срок от уведомяването на заинтересованите участници за 

решението за определяне на изпълнител. 

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 за 

съответствие с поставените критерии за подбор. Представят се също и документите 

относно подизпълнителите и третите лица, ако има такива. 

І. За доказване на липсата на основания за отстраняване Участникът, избран за 

изпълнител, е длъжен да представи: 

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

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

Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“. В случай че в удостоверението се 

съдържа информация за влязло в сила наказателно постановление или съдебно 

решение за нарушение по чл. 54, ал. 1, т. 6 ЗОП, Участникът представя декларация, че 

нарушението не е извършено при изпълнение на договор за обществена поръчка; 

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

Агенцията по вписванията.  

Документите се представят в оригинал или заверено от Участника копие. Документите 

се представят за всеки член на обединението, както и за всеки от подизпълнителите и 

третите лица, ако такива ще се използват. 

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

съответния документ, издаден от компетентен орган, съгласно законодателството на 
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държавата, в която Участникът е установен. Когато съответната държава не издава 

подобен документ или когато този документ не съдържа всички обстоятелства, 

Участникът следва да представи декларация, ако подобна декларация има правно 

значение съгласно законодателството на съответната държава. В случай че такава 

декларация няма правно значение, Участникът представя официално искане, 

направено до компетентен орган в съответната държава.  

Възложителят не изисква представянето на документите, посочени по-горе, когато 

обстоятелствата в тях са достъпни чрез публичен безплатен регистър или достъпът до 

тях се предоставя от компетентния орган на Възложителя по служебен път. 

ІІ. Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически 

и/или юридически лица и с оглед обстоятелството, че Възложителят не е предвидил в 

Обявлението изискване за създаване на юридическо лице, договорът за обществена 

поръчка се сключва след като изпълнителят представи пред Възложителя заверено 

копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или 

еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която 

обединението е установено. 

ІІІ. При подписване на договора за обществена поръчка Участникът, определен за 

изпълнител, е длъжен да представи:  

1. определената гаранция, която да обезпечи изпълнението на договора; 

2. когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице - заверено 

копие на удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или 

еквивалентни документи съгласно законите на страната, в която е установено 

обединението .  

3. Доказателства за съответствие с критериите за финансово състояние под формата 

на банкови извлечения или годишни финансови отчети или извлечения от тях, когато 

се изисква обявяване на годишни финансови отчети; или отчет за общия оборот и/или 

за реализирания оборот в областта на предмета на поръчката. Поради каквато и да е 

основателна причина, ако Участник не е в състояние да представи справките, 

изисквани от Възложителя, съответният Участник може да докаже своето 

икономическо и финансово състояние чрез други документи, които Възложителят 

приема за подходящи. 

4. Доказателства за изпълнени дейности с предмет и обем, сходни или еднакви с тези 

на поръчката, за последните десет години, считано от датата на подаване на офертата 

– референции или сертификати за добро изпълнение на поръчки, сходни или еднакви 

с тези, посочени в ЕЕДОП, които съдържат тяхната стойност, датата, на която е 

приключило изпълнението, мястото на изпълнение, вида и обема, както и дали са 

изпълнени в съответствие с регулаторните изисквания. 

5. Валиден сертификат за система за управление на качеството по стандарт EN ISO 

9001:2008/2015или негов еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки 

за осигуряване на качеството в областта на управлението на проекти за изграждане и 

строителство на газопроводи  – (заверено копие).  

Договорът за обществена поръчка трябва да съответства на приложения в 

документацията проект, допълнен с всички предложения от офертата на Участника, 
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въз основа на които е определен за изпълнител. Изменения в проекта на договора се 

допускат по изключение, когато е изпълнено условието по чл. 116, ал. 1, т. 5, ЗОП и са 

наложени от обстоятелства, настъпили по време или след провеждане на 

процедурата. 

Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение, 

съгласно приложимите хипотези по чл. 116 ЗОП.  

За договора за подизпълнители са приложими разпоредбите на чл. 75 ППЗОП. 

След сключване на Договора за обществена поръчка и най-късно преди започване на 

изпълнението му, Изпълнителят уведомява Възложителя за данните за контакт и 

представителите на Подизпълнителите, посочени в офертата. Изпълнителят 

уведомява Възложителя за всякакви промени в предоставената информация в хода на 

изпълнението на поръчката. 
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2. Гаранция за изпълнение  

2.1. Стойност на гаранцията  

Избраният изпълнител на Обществената поръчка следва да представи гаранция, 
обезпечаваща изпълнението на договора. Гаранцията следва да е на стойност 5% от 
стойността на договора.  

2.2. Форма на гаранцията 

Гаранциите се представят по една от следните форми: 

a) Парична сума; 

b) Банкова гаранция; 

c) Застраховка, обезпечаваща изпълнението, която покрива 
отговорността на Изпълнителя. 

Гаранциите по т. а) и b) могат да се предоставят от името на Изпълнителя за 
сметка на трето лице - гарант.  

Участникът, избран за Изпълнител, избира формата на гаранцията за изпълнение. 

2.3. Изисквания за гаранцията  

2.3.1. 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 страна по 
договора за застраховка. 

2.3.2. Гаранцията под формата на парична сума се внася по банкова сметка на 

Възложителя в банка „Българска банка за развитие“ АД, IBAN: 

BG07NASB96201410249402; BIC: NASBBGSF  

2.3.3. Банковата гаранция за изпълнение, съответно застраховката, се издава 
в полза на Възложителя и съдържа следните условия:  

a) Потвърждение от банката – издател, съответно потвърждение от 
застрахователя, че ще заплати в срок от 5 работни дни на 
Възложителя сумата на дължимото плащане или част от него, както е 
посочено от Възложителя в писмено заявление; 

b) Поемане на неотменим и безусловен ангажимент за плащане при 
получаване на писмено заявление от Възложителя, независимо от 
възраженията на Изпълнителя или трети лица.  

2.4. Условия относно задържането или освобождаването на гаранцията 

Гаранцията за изпълнение подлежи на частично освобождаване съгласно 
двуетапното изпълнение на Договора, пропорционално на изпълнената част от 
предмета на обществената поръчка. 

Условията относно задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се 
уговарят в Договора за обществена поръчка.  
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Раздел XI. Приложения и образци на документи.  

Приложение № 1 –  Списък с документи  

Приложение № 2 – Техническа спецификация 

Приложение № 3 – Стандартен формуляр на Единния европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП)  

Приложение № 4 – Критерии за оценка. Методика за оценка. 

Приложение № 5 – Техническо предложение 

Приложение № 6 – Ценово предложение  

Приложение № 7 Декларация по член 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу 

изпиране на пари 

Приложение № 8 – Декларация съгласно чл. 67, ал. 3 ЗОП6 

Приложение № 9 – Проект на договор 

                                                           
6 Участниците могат да използват възможността по чл. 67, ал. 3 ЗОП, когато е осигурен пряк и неограничен достъп по 
електронен път до вече изготвен и подписан електронно ЕЕДОП. В тези случаи вместо ЕЕДОП се представя 
декларация по образец, с която се потвърждава актуалността на данните и автентичността на подписите в 
публикувания ЕЕДОП, и се посочва адресът, на който е осигурен достъп до документа 


