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РАЗДЕЛ I: ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНATA ПОРЪЧКА 

 

1. Обща информация 

1.1. Предмет на обществената поръчка: „Доставка на нетна електрическа енергия и 

избор на координатор на балансираща група за ПГТЕ ”Хенри Форд ”, гр. София“. 

 

1.2. Целта на настоящата процедура е избор на доставчик на нетна електрическа 

енергия на свободния пазар и включването на Възлагащия орган (ПГТЕ ”Хенри Форд ”, 

гр. София) като член на балансираща група.  

1.3. Възложител: Директорът на ПГТЕ ”Хенри Форд ”, гр. София“. 

1.4. Място на изпълнение: ПГТЕ ”Хенри Форд ”, гр. София“. 

1.5. Срок на изпълнение на поръчката: 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на 

регистрация на първия регистриран график за доставка (м. септември 2017 г.). 

 2. Правно основание, ред за възлагане и прогнозна стойност 

2.1. На основание чл. 18, ал. 1, т. 12 ЗОП във връзка с чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП 

настоящата обществената поръчка се възлага чрез публично състезание по реда и при 

условията на чл. 178-181 от ЗОП и ППЗОП. 

2.2. Прогнозната стойност на обществената поръчка е 110 000 лв. (сто и десет хиляди 

лева) без вкл. ДДС. 

3. Критерий за възлагане  

3.1. Обществената поръчка се възлага чрез „Икономически най-изгодна оферта” на 

основание чл. 70, ал. 2, т. 1 ЗОП – „най-ниска цена“ 

4. Срок на валидност на офертите 

4.1. Срокът на валидност на офертите е 2 месеца, считано от крайния срок за 

получаване на офертите. 

4.2. Възложителят може да поиска от участниците да удължат срока на валидност на 

офертите до сключване на договора. 

4.3. Участникът ще бъде отстранен от участие ако представи оферта с по-кратък срок 

на валидност или откаже да удължи срока на валидност на офертата си след отправяне на 

покана от страна на възложителя и в определения в нея срок. 

5. Разходи за поръчката 

5.1.Разходите за изработването на офертите са за сметка на участниците. Участниците 

не могат да имат претенции по направените от самите тях разходи по подготовката и 

подаването на офертите си, включително и при отстраняване от участие. 



6. Финансиране 

6.1. Настоящата поръчка се финансира със средства на ПГТЕ ”Хенри Форд ”, гр. 

София“. 

РАЗДЕЛ II 

ТЕХНИЧЕСКA СПЕЦИФИКАЦИЯ 

     Предметът на настоящата обществена поръчка е доставка на нетна електрическа 

енергия, средно и ниско напрежение в периода м. септември 2017 г. – м. септември 2018 

г., избор на  координиратор на стандартна балансираща група, пълно администриране на 

информационния поток с Електроенергийния системен оператор - ЕСО ЕАД, както и 

поемане на разходите за небаланси на следния обект: ПГТЕ „Хенри Форд“ - гр. София, ул. 

„Хайдут Сидер“ № 8.  

Брой електромери – 5 бр. 

Прогнозното количество електрическа енергия, което ще се доставя за срока на 

договора е определено на база консумираната електрическа енергия за периода м. май 

2016 г. – м. април 2017 г. и възлиза общо на 529 510 КВтч. Прогнозното количество 

електроенергия не ангажира Възложителят да го потреби, като доставчикът се задължава 

да достави нужното количество електроенергия за денонощие, за месец и за целия период 

на договора. 

 В приложената по-долу таблица е описано количеството ел. енергия, изразходвана 

за периода м. май 2016 год. – м. април 2017 год. 

месец ниско напрежение КВтч средно напрежение КВтч

май 2016 г. 22619 13409

юни 2016 г. 21512 15074

юли 2016 г. 17365 13359

август 2016 г. 15012 11957

септември 2016 г. 19569 12680

октомври 2016 г. 30930 18622

ноември 2016 г. 31627 21408

декември 2016 г. 31428 24581

януари 2017 г. 33225 30649

февруари 2017 г. 27849 23444

март 2017 г. 29525 21730

април 2017 г. 25791 16145

общо 306452 223058  
  

По отношение на планирането и договарянето на конкретни количества нетна 

активна електрическа енергия се прилагат ПТЕЕ. Съответните действия по планирането и 

договарянето се извършват от Изпълнителя, в качеството му на координатор на 



стандартната балансираща група.  

 Възложителят заплаща веднъж месечно действително изразходваната активна ел. 

енергия, по цена предложена от Участника, която трябва да включва цена за доставка на 

нетна активна електрическа енергия с включени разходи по прогнозиране и балансиране. 

В случаите, когато съществуват небаланси на електрическа енергия, същите са за сметка 

на Изпълнителя. Възложителят няма да заплаща отделно такса за участие в 

балансираща група.  

 Цената за доставка на нетна ел. енергия не включва регулаторно определените цена 

за достъп до електропреносната и електроразпределителната мрежа, цена за пренос през 

електропреносната и електроразпределителната мрежа, цена за „задължение към 

обществото”, всякакви нормативно определени добавки върху цената на електрическата 

енергия, както и всички дължими данъци и такси. Фактурирането на реално използваната 

електрическа енергия ще се извършва съгласно Правила за търговия с електрическа 

енергия /ПТЕЕ/ и Правила за измерване на количеството електрическа енергия /ПИКЕЕ/. 

Изпълнителят следва да осигури на възложителя услуга по прогнозиране на 

потребление, изготвяне на почасови графици, администриране на информационния поток 

към ЕСО ЕАД, както и отговорност по балансиране. 

Изпълнителят на настоящата обществена поръчка ще е длъжен да: 

1. Продава на Възложителя договорените количества електрическа енергия в 

мястото на доставка, съгласно приложимите Правила за търговия с електрическа енергия 

(ПТЕЕ), приети с решение на КЕВР, последно обнародвани в Държавен вестник. 

2. Включи Възложителя в стандартна балансираща група с координатор 

Изпълнителя, без Възложителят да заплаща такса за участие. 

3. Извършва всички необходими действия, съгласно действащите към момента 

ПТЕЕ така, че да осигури изпълнението на настоящия договор. 

4. Издава единни фактури на Възложителя, включващи консумираната електрическа 

енергия за определения месец. 

5. Уведомява възложителя в посочените в договора срокове при: 

- невъзможност или забавяне на изпълнението на задълженията му по Договора; 

- промяна в лицата, които го представляват или са упълномощени да извършват 

действия по изпълнението на този Договор; 

- промяна в данните по регистрация, в данните, необходими за издаване не данъчни 

фактури и др. 

6. Предоставя на Възложителя поисканите от него и уговорените в Договора 

информация, данни или документи по начина и в сроковете, посочени в договора. 



7. Спазва разпоредбите и правилата, заложени в Закона за енергетиката (ЗЕ) и 

наредбите към него, както и ПТЕЕ и разпорежданията на Оператора на електропреносна 

мрежа (ОЕМ) така, че да не бъде отстранен от пазара на балансираща енергия. 

           Планиране на количествата: 

           Изпълнителят ще изготвя почасов дневен график за доставка на електрическа 

енергия на Възложителя. Този дневен график ще бъде общ вид на очаквания часови 

енергиен товар. Дневният график обхваща 24 часа, започвайки от 00:00 ч. до 24:00 ч. за 

съответния ден. Почасовите дневни графици се изготвят до размера и съобразно с 

прогнозните помесечни количества енергия, изготвени и планирани от Изпълнителя.  

          Изпълнителят изпраща почасовите дневни графици за доставка на ЕСО ЕАД, в 

съответствие с разпоредбите на ПТЕЕ. 

          Възложителят ще упълномощи изпълнителя да потвърждава графиците за доставка 

пред ЕСО ЕАД. 

          Възложителят ще уведомява Изпълнителя с писмено предизвестие 10 (десет) дни 

преди провеждане на планирани ремонти и други планови дейности по своите съоръжения 

с уточнен период на провеждане на ремонта и прогнози за изменение на средночасовите 

товари и/или всички останали дейности, които биха повлияли върху договорното 

изпълнение. 

          В случай на непредвидени изменения и/или непредвидени големи ремонти или 

дълготрайна невъзможност за електропотребление, Възложителят писмено ще уведоми 

Изпълнителя до 3 (три) работни дни от възникване на събитието за промяна на 

количеството потребявана енергия и очакваната продължителност на събитието.  

РАЗДЕЛ III: ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ  

1. ЛИЧНО СЪСТОЯНИЕ 

1.1. Всяко заинтересовано лице може да подготви и да представи оферта за участие в 

обявената обществена поръчка. 

1.2. *Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща 

процедура. 

* Вж. дефиниция за „свързани лица”, дадена в § 2, т.45 от ДР на ЗОП. 

1.3. В случай, че участник е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно 

юридическо лице, участниците в него трябва да сключат  договор, съдържащ клаузи, 

които се отнасят до: 

 определяне на партньор, който да представлява обединението за целите на 

обществената поръчка - упълномощаването може да бъде извършено със самия договор за 



създаване на обединение или с отделен документ. Документът, с който членовете на 

обединението/консорциума упълномощават лице, което да ги представлява, следва да 

бъде с нотариално заверени подписи; 

 уговаряне на солидарна отговорност – в случай, че такава не е предвидена съгласно 

приложимото законодателство 

 правата и задълженията на участниците в обединението; 

 разпределението на дейността между членовете на обединението; 

 дейностите , които ще изпълнява всеки член на обединението; 

 всички членове на обединението/консорциума са задължени да останат в него за 

целия период на изпълнение на договора. 

1.3.1. Не се допускат промени в състава на обединението след крайния срок за подаване 

на офертите. 

1.3.2. Едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.  

1.3.3. В случай че участникът, определен за изпълнител е обединение на физически 

и/или юридически лица, във връзка с чл. 10, ал. 2 ЗОП, възложителят не поставя изискване 

за създаване на юридическо лице. 

Основания за задължително отстраняване  

1.4. Възложителят задължително отстранява участник, който: 

1.4.1. 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; 

1.4.2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, 

аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна; 

1.4.3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на 

чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към 

държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или 

участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно 

законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, освен 

ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или 

задължението е по акт, който не е влязъл в сила; 

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

1.4.5. е установено, че: 

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

основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 



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

основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

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

1.5. Основанията по т. 1.4.1., 1.4.2. и 1.4.6 се отнасят за лицата, които представляват 

участника или членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат 

правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи. Лицата са 

посочени в чл. 40 от ППЗОП. 

1.6. Основанията за отстраняване от т. 1.4.1. до т. 1.4.6., се прилагат за всяко 

физическо и/или юридическо лице, включено в състава на участник-обединение, 

което не е юридическо лице.  

1.7. Когато участникът е заявил, че ще използва подизпълнител и/или трети лица, за 

тях не се следва да са налице посочените от т. 1.4.1. до т. 1.4.6 по-горе основания за 

отстраняване.   

1.8. Участник, за когото са налице обстоятелствата по т. 1.4. по-горе, съгласно чл. 56 от 

ЗОП, може да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата 

надеждност 

1.9. Участникът/третото лице/подизпълнителя декларират липсата на основанията за 

отстраняване чрез попълване на Eдинен европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) – Образец№ 2. 

1.10. Участниците са длъжни да уведомят писмено възложителя в 3-дневен срок от 

настъпване на обстоятелство по чл. 54, ал. 1 , чл. 101, ал. 11 ЗОП.  

Указание за подготовка на ЕЕДОП: 

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

отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на единен 

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

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

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

които съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е 

установен, са длъжни да предоставят информация. 

2. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, за всеки от 

участниците в обединението се представя отделен ЕЕДОП. 

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

доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, 

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

т. 1 по-горе.  



4. Когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 се отнасят за повече от едно лице, 

всички лица подписват един и същ ЕЕДОП.  

5. Когато е налице необходимост от защита на личните данни или при различие в 

обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията относно изискванията по 

чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от 

лицата.  

6. В случаите, когато се подава повече от един ЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с 

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

самостоятелно да представлява съответния стопански субект. 

7. Когато за участник е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1 ЗОП и преди 

подаването на офертата той е предприел мерки за доказване на надеждност по чл. 56 

от ЗОП, тези мерки се описват в ЕЕДОП. 

Пояснение: Видовете документи, чрез които участниците доказват 

предприетите мерки за надеждност и органите по издаване, са посочени в чл. 45, ал. 2 

ППЗОП 

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

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

съдържащата се в него информация все още е актуална. 

Важно! 

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 

съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП. 

Преди сключването на договор за обществена поръчка възложителят изисква от 

участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, 

удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и 

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

подизпълнителите и третите лица, ако има такива. 

2. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР 

1. Годност за упражняване на професионална дейност 

Участникът трябва да е лицензиран за „Търговия с електрическа енергия”, 

включваща дейността „Координатор на балансираща група” съгласно чл. 39 от Закона за 

енергетиката. В случаите когато участникът е обединение, това изискване се отнася за 

участника/ците в обединението, който ще изпълнява дейността. Попълва се част IV, 

раздел А, т. 1) в ЕЕДОП.  



Документ за доказване (представя се при поискване съгласно чл. 54, ал. 13 от ППЗОП): 

Издаден от ДКЕВР Лиценз за търговия с електрическа енергия, включващо и дейността 

„координатор на стандартна балансираща група”.  

 

2. Икономическо и финансово състояние: 

Участникът в процедурата следва да е реализирал минимален оборот в сферата, 

попадаща в обхвата на поръчката в размер на 100 000 лева без ДДС, изчислен на база 

годишните обороти (съгласно пар. 2, т.67 от ЗОП „оборот в сферата, попадаща в 

обхвата на поръчката“ е сума, равна на нетните приходи от продажби, реализирани от 

дейности, попадащи в обхвата на обществената поръчка) за последните 3 (три) 

приключили финансови години, (2014, 2015 и 2016 г.), в зависимост от датата, на която 

участникът е създаден или е започнал дейността си. Попълва се част IV, раздел Б, т. 2а) 

в ЕЕДОП.  

Документ за доказване (представя се при поискване съгласно чл. 54, ал. 13 от ППЗОП): 

Справка за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката. 

Важно! 

Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят 

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

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

Преди сключването на договор за обществена поръчка възложителят изисква от 

участника, определен за изпълнител, да представи актуални документи, 

удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и 

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

подизпълнителите и третите лица, ако има такива. 

 

РАЗДЕЛ IV: СЪДЪРЖАНИЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТАТА 

1. Подготовка на офертата: 

1. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към 

обявените от възложителя условия и изисквания за участие в процедурата и за изпълнение 

на обществената поръчка. 

2. Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички условия и 

да изпълни изискванията, посочени в обявлението за обществена поръчка и в тази 

документация, при спазване на ЗОП и ППЗОП. 

3.  Съгласно чл. 180 ЗОП, при писмено искане, направено до 5 дни преди изтичане на 

срока за получаване на оферти, в срок до 3 дни от получаване на искането, 



възложителят публикува в профила на купувача писмени разяснения по условията на 

поръчката. 

4. До изтичането на срока за получаване на оферти, всеки участник може да промени, 

допълни или да оттегли офертата си. 

  Задължителни условия 

1. Всеки участник може да представи оферта само за  1(една) оферта. 

2. Не се приемат варианти на офертата/ите. 

3. Едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение 

4. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да е подизпълнител в офертата 

на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. 

Съдържание и представяне на заявлението и офертата: 

1. Офертата се представя на български език в запечатана, непрозрачна ОПАКОВКА от 

участника, или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или 

друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от 

възложителя. Върху опаковката участникът посочва: 

 наименованието на  участника, включително участниците в обединението, когато е 

приложимо; 

 адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес; 

 наименованието на поръчката 

Заявлението съдържа: 

а) Опис на представените документи, съдържащи се в офертата, подписан от 

участника –Образец № 1; 

б) Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника (за 

всеки член на участник-обединение, което не е юридическо лице; за всеки подизпълнител; 

за всяко третото лице – в приложимите случаи),  в съответствие с изискванията на 

закона и условията на възложителя -  Образец № 2 

в) Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност - когато е 

приложимо. 

Указание за подготовка на документите по б.”в”: 

Като доказателства за надеждността на участника се представят следните документи: 

1. по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗОП – документ за 

извършено плащане или споразумение, или друг документ, от който да е видно, че 

задълженията са обезпечени или че страните са договорили тяхното отсрочване или 

разсрочване, заедно с погасителен план и/или с посочени дати за окончателно изплащане 

на дължимите задължения или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение; 



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

съответния компетентен орган за потвърждение на описаните обстоятелства. 

г) Документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението 

(когато е приложимо)  - заверено от участника копие; 

Указание за подготовка на документа по б.”г”: 

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

следва да съдържа следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка: 

1. правата и задълженията на участниците в обединението; 

2. разпределението на отговорността между членовете на обединението; 

3. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. 

Офертата включва:  

Техническо предложение, съдържащо: 

1. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е 

законният представител на участника – оригинал или нотариално заверено копие; 

2. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата 

спецификация и изискванията на възложителя - Образец № 3;  

3. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - Образец № 

4; 

4. Декларация за срока на валидност на офертата - Образец № 5; 

Съдържание на ПЛИК "Предлагани ценови параметри "  

а) „Ценово предложение”  - Образец № 6 – в оригинал, подписано и подпечатано на 

всяка страница от представляващия участника или упълномощено лице. Извън плика с 

надпис "Предлагани ценови параметри " не трябва да е посочена никаква информация 

относно цената. Участници, които и по какъвто начин са включили някъде в офертата си 

извън плика "Предлагани ценови параметри " елементи, свързани с предлаганата цена 

(или части от нея), ще бъдат отстранени от участие в процедурата. 

Изисквания към документите: 

1. Документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителни 

функции или упълномощени за това лица. Във втория случай се изисква да се представи 

нотариално заверено пълномощно на лицето, което изпълнява тази функция 

2. Всички документи трябва да са: 

- на български език; 

   - подписани или заверени, (когато са копия) с гриф „Вярно с оригинала” и печат – 

само за участниците, за които е приложимо   



Документите, систематизирани и комплектовани  съгласно посочените по-горе 

изисквания, се поставят в ОПАКОВКА и върху нея посочват:  

ДО:  

ПГТЕ „ХЕНРИ ФОРД”,  

гр. София, ул. „Хайдун Сидер” № 8 

 

Оферта за участие в публично състезание за възлагане на обществена поръчка 

с предмет: 
 

„ДОСТАВКА НА НЕТНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И ИЗБОР НА 

КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА ПГТЕ ”ХЕНРИ ФОРД ”, ГР. 

СОФИЯ“ 

Наименование на участника:……………………………………… 

Участниците в обединението (когато е приложимо)…………… 

Адрес за кореспонденция: ………………………………………… 

Телефон  факс или електронен адрес:…………………………….. 

 

Подаване на оферти: 

Място и срок за подаване на оферти 

1. Офертите се представят в сградата на ПГТЕ „ХЕНРИ ФОРД”, гр. София, ул. 

„Хайдут Сидер” № 8  в деловодството всеки работен ден от 9.00 ч. до 17:00 ч.  

2. Срокът за подаване на офертите е 25.07.2017 г. , 17:00 ч. 

3.  При подаване на офертата и приемането й върху опаковката се отбелязва входящ 

номер, дата и час на постъпване и посочените данни се отбелязват във входящ регистър. 

4. Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за 

получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост. 

5. Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на офертите пред 

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

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

Офертите на лицата от списъка се приемат. 

6. Не се допуска приемане на оферти от лица, които не са включени в списъка по т. 5. 

 

РАЗДЕЛ: V. ДЕЙСТВИЯ НА КОМИСИЯТА  

1. Разглеждането и оценката на офертите се осъществява от комисия, назначена от 

Възложителя. Комисията се състои от нечетен брой членове. 

2. Действията на комисията се протоколират.  



3. Решенията на комисията се вземат с мнозинство от членовете й. Когато член на 

комисията е против взетото решение, той подписва протокола с особено мнение и 

писмено излага мотивите си. 

4. Комисията за разглеждане и оценка на офертите започва работа след получаване на 

представените оферти и протокола за предаване на офертите на председателя на 

комисията. 

5. Получените оферти се отварят на датата, посочена в обявлението на обществената 

поръчка, на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата 

или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово 

осведомяване.  

6. Комисията отваря по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни 

опаковки и оповестява тяхното съдържание и проверява за наличието на отделен 

запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.  

7. Най-малко трима от членовете на комисията подписват техническото предложение и 

плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

8. Комисията предлага по един от присъстващите представители на другите участници 

да подпише техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

9. След извършване на горните действия приключва публичната част от заседанието на 

комисията. 

10. Комисията разглежда документите за съответствие с изискванията към личното 

състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, и съставя протокол. 

11. Когато установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, 

включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към 

личното състояние или критериите за подбор, комисията ги посочва в протокола по т. 10 и 

изпраща протокола на всички участници в деня на публикуването му в профила на 

купувача. 

12. В срок до 5 работни дни от получаването на протокола по т. 10 участниците, по 

отношение на които е констатирано несъответствие или липса на информация, могат да 

представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат 

променена и/или допълнена информация. Допълнително предоставената информация 

може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за 

получаване на оферти или заявления за участие. 

13. Възможността по т. 12 се прилага и за подизпълнителите и третите лица, посочени 

от участника. Участникът може да замени подизпълнител или трето лице, когато е 



установено, че подизпълнителят или третото лице не отговарят на условията на 

възложителя, когато това не води до промяна на техническото предложение. 

14. След изтичането на срока по т. 12 комисията пристъпва към разглеждане на 

допълнително представените документи относно съответствието на участниците с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор. 

15. При извършването на предварителния подбор и на всеки етап от процедурата 

комисията може при необходимост да иска разяснения за данни, заявени от участниците, 

и/или да проверява заявените данни, включително чрез изискване на информация от други 

органи и лица. 

16. Комисията не разглежда техническите предложения на участниците, за които е 

установено, че не отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за 

подбор. Комисията разглежда допуснатите оферти и проверява за тяхното съответствие с 

предварително обявените условия. 

17. Ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на 

възложителя, не се отваря.  

18. Не по-късно от 2 (два) работни дни преди датата на отваряне на ценовите 

предложения комисията обявява чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и 

мястото на отварянето.  

19. Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с 

предварително обявените от възложителя условия. 

20. Комисията изготвя протокол за резултатите от работата си. Протоколът на 

комисията се подписва от всички членове и се предава на възложителя заедно с цялата 

документация. 

21. Процедурата завършва с решение за: 

а) определяне на изпълнител по договора за обществената поръчка;  

б) прекратяване на процедурата. 

Обявяване на решението за избор на изпълнител 

1. Определяне на изпълнител на обществената поръчка 

1.1. Възложителят определя за изпълнител на поръчката участник, за когото са 

изпълнени следните условия:  

 не са налице основанията за отстраняване от процедурата, освен в случаите по чл. 

54, ал. 3 ЗОП, и отговаря на критериите за  подбор: 

 офертата на участника е получила най-висока оценка при прилагане на 

предварително обявените от възложителя условия и избрания критерий за възлагане 



1.2. В решението възложителят посочва и отстранените от участие в процедурата 

участници и оферти с мотивите за отстраняването им. 

Възложителят изпраща решението по т. 1.1 на участниците в 3-дневен срок от 

издаването му. В решението се посочва връзка към електронната преписка в профила на 

купувача, където са публикувани протоколите на комисията.  

Прекратяване на процедурата 

1. Възложителят прекратява процедурата за възлагане на обществената поръчка с 

мотивирано решение в случаите, определени в чл. 110, ал. 1 от ЗОП. 

2. Възложителят изпраща решението по т. 1.1 на участниците в 3-дневен срок от 

издаването му. В решението се посочва връзка към електронната преписка в профила на 

купувача, където са публикувани протоколите и окончателните доклади на комисията.  

 

РАЗДЕЛ VI: ГАРАНЦИИ.  СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА 

ПОРЪЧКА.  

Гаранции:   

 Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора, условия и начин на 

плащането й.  

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

прогнозната обща стойност на поръчката без вкл. ДДС.  

2. Гаранцията се предоставя в една от следните форми:  

 парична сума по банкова сметка на ПГТЕ „Хенри Форд“: 

БАНКА СИБАНК София 

IBAN BG64BUIB98883156181901 

BIC BUIBBGSF  

 банкова гаранция,  

 застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на 

изпълнителя към Възложителя, за конкретния договор, в полза на ПГТЕ ”Хенри Форд ”, 

гр. София.  Застрахователната премия следва да е еднократно платима, при сключването 

на застраховката. Да е посочен срок на валидност, минимум 30 дни след срока на 

изпълнение.   

Гаранцията може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице - 

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

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

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

вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката. Условията и сроковете за 



задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за 

възлагане на обществената поръчка. Възложителят не дължи лихви за периода, в който 

средствата са престояли законно при него.  

Сключване на договор за обществена поръчка 

1. Възложителят сключва с определения изпълнител писмен договор за обществена 

поръчка, при условие че при подписване на договора определеният изпълнител: 

 изпълни задължението по чл. 67, ал. 6 от ЗОП; 

 представи определената гаранция за изпълнение на договора; 

 извърши съответна регистрация, представи документ или изпълни  

изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно  изискванията на 

нормативен или административен акт и е поставено от възложителя в условията на 

обявената поръчка. 

2. Възложителят не сключва договор, когато участникът, класиран на първо място: 

 откаже да сключи договор; 

 не изпълни някое от условията по т.1, или 

 не докаже, че не са налице основания за отстраняване от процедурата. 

Възложителят сключва договора в едномесечен срок след влизането в сила на 

решението за определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато 

предварително изпълнение на това решение, но не преди изтичане на 14-дневен срок от 

уведомяването на заинтересованите участници за решението за определяне на 

изпълнител. 

3. Възложителят може да сключи договор за обществена поръчка преди изтичането на 

14-дневния срок от уведомяването на заинтересованите участници за решението за 

определяне на изпълнител в хипотезата на 112, ал. 7 от ЗОП. 

4. Изпълнителите сключват договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в 

офертата. 

5. В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително 

споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител изпълнителят изпраща 

копие на договора или на допълнителното споразумение на възложителя заедно с 

доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 от ЗОП. 

6. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които 

са включени в предмета на договора за подизпълнение. Не е нарушение на забраната 

доставката на стоки, материали или оборудване, необходими за изпълнението на 

обществената поръчка, когато такава доставка не включва монтаж, както и сключването 
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на договори за услуги, които не са част от договора за обществената поръчка, съответно 

от договора за подизпълнение. 

 

РАЗДЕЛ VІI: ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ УСЛОВИЯ 

 Обмяна на информация 

1. До приключване на публичното състезание за възлагане на обществената поръчка не 

се позволява размяна на информация по въпроси, свързани с провеждането й, освен по 

реда, определен в ЗОП и в документацията, между заинтересовано лице, участник или 

техни представители и: 

а) органите и служители на възложителя, свързани с провеждането на процедурата; 

б) органите, длъжностните лица, консултантите и експертите, участвали в 

изработването и приемането на документацията за участие. 

2. Органите, длъжностните лица, консултантите и експертите, имащи отношение към 

провеждането на процедурата нямат право да разгласяват информация относно 

извършваните от тях действия по или във връзка с публичното състезание, освен в 

случаите и по реда, определени с документацията. 

3. Възложителят на обществената поръчка уведомява всеки участник, за всяко свое 

решение, имащо отношение към неговото участие в процедурата.  

4. С публикуването на документите в профила на купувача (чл. 42, ал. 2 ЗОП), се 

приема, че заинтересованите лица и участниците са уведомени относно отразените в тях 

обстоятелства, освен ако друго не е предвидено в този закон.  

Връчване на решения  

1. Решенията на възложителя се изпращат  

1.1  На адрес, посочен от участника:  

 на електронна поща, с подписано с електронен подпис съобщение на изпращане, 

или 

 чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна 

разписка; 

1.2. По факс 

2. Когато решението не е получено от участника по някой от начините, посочени в т. 

1.1 и 1.2., възложителят публикува съобщение до него в профила на купувача. Решението 

се смята за връчено от датата на публикуване на съобщение. 



3. Неправилно посочен адрес или факс за кореспонденция или неуведомяване за 

промяна на адреса или факса за кореспонденция освобождава възложителя от отговорност 

за неточно изпращане на уведомленията или информацията. 

Подлежащи на обжалване актове 

1. Всяко решение на възложителя в процедурата за възлагане на обществената поръчка 

до сключването на договора подлежи на обжалване относно неговата законосъобразност 

пред Комисията за защита на конкуренцията. 

2. Жалба може да подаде всяко заинтересовано лице в 10-дневен срок от уведомяването 

му за съответното решение, а ако не е уведомено – от датата на узнаването или от датата, 

на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие. 

3. Жалба се подава едновременно до Комисията за защита на конкуренцията и до 

възложителя, чието решение се обжалва. 

Сроковете, посочени в тази документация се изчисляват, като следва: 

 когато срокът е посочен в дни, той изтича в края на последния ден на посочения 

период; 

 когато последният ден от един срок съвпада с официален празник или почивен ден, 

на който трябва да се извърши конкретно действие, счита се, че срокът изтича в края на 

първия работен ден, следващ почивния. 

Сроковете в документацията са в календарни дни. Когато срокът е в работни дни, това 

е изрично указано при посочването на съответния срок. 


