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Раздел І. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА 

 

1. Възлагащ орган: 

По смисъла на чл. 5, ал. 2, т. 9 от Закона за обществените поръчки, Възложител е Кметът на 

Община Ботевград. 

 

Данни за Възлагащия орган: 

Официално наименование: Община Ботевград 

Булстат: 000776089 

Административен адрес: Град Ботевград, пл. „Освобождение“ № 13. 

Пощенски код: 2140 

Лице за контакт: Николета Иванова 

Телефон на лице за контакт: 0723/66609 

Факс: 0723/66635 

Електронна поща: obshtina@botevgrad.org; op@botevgrad.org 

 

2. Пълно описание на предмета на обществената поръчка: 

2.1) Наименование: 

„Доставка на учебна литература, учебни пособия и помагала“ 

 

2.2) Обект на поръчка: Доставка 

 

2.3) Вид на обществената поръчка:  Събиране на оферти с обява по смисъла на чл. 187 и 

следващите от Закона за обществените поръчки. 

2.4) Кратко описание: 

 Доставка на учебна литература, учебни пособия и помагала за нуждите на Община 

Ботевград, съгласно Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в изпълнение на 

проект „Образование и заетост - за бъдещето на местната общност в Ботевград” по 

договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.018-0028-

2014BG05M2OP001-C01 по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен 

растеж” 2014-2020. 

 

2.5) Информация относно обособените позиции: 

Настоящата обществена поръчка не е разделена на обособени позиции. 

 

2.6) Източник на финансиране 

Финансирането на настоящата поръчка е осигурено по проект „Образование и заетост - за 

бъдещето на местната общност в Ботевград” по договор за безвъзмездна финансова помощ 

BG05M9OP001-2.018-0028-2014BG05M2OP001-C01 по Оперативна програма „Наука и 

образование за интелигентен растеж” 2014-2020, по процедура BG05M9OP001-2.018 

“Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за 

подобряване достъпа до образование“ - Компонент 1.  
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3. Условия за изпълнение на обществената поръчка: 

3.1) Срок на изпълнение: 

Срокът за доставка на учебната литература, учебни пособия и помагала е  в 

календарни дни, посочени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в Техническото предложение, но не повече 

от 10 /десет/ календарни дни от датата на подписване на договора.   

3.2) Място на изпълнение: 

Доставката се предоставя на територията на община Ботевград, на адрес -гр. Ботевград, 

пл. „Освобождение“ №13. 

 

3.3) Формиране на цени: 

Участниците трябва да съобразят ценовото си предложение с посочената прогнозна 

стойност на обществената поръчка. 

Участник, чието предложение надвишава посочената максимална прогнозна 

стойност, ще бъде отстранен на основание чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП. 

Ценовото предложение се представя на хартиен носител. 

 

3.4) Възможност за варианти и опции: 

Не се допускат варианти и опции в офертите. 

 

3.5) Срок на валидност на офертите: 

Минималният срок на валидност на подадените оферти е 60 календарни дни, считано 

от датата крайния срок за подаване на офертите. 

 

   3.6) Критерии за възлагане нa поръчката 

             Обществената поръчка се възлага  въз основа на икономически най-изгодната 

оферта, определена по критерий най-ниска цена, съгласно чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП.  

             Когато предложение в офертата на участник, свързано с цена или разходи, което 

подлежи на оценяване, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на 

предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, Възложителят 

изисква подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване, която се 

представя в 5-дневен срок от получаване на искането. В случая се прилагат разпоредбите 

на чл. 72 от ЗОП. 

             Писмената обосновка по предходната точка се оценява по отношение на нейната 

пълнота и обективност в съответствие с чл.72 от ЗОП. 

 

 

Раздел IІ. 

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАТА 

Участник в обществената 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 доставки, съгласно законодателството на държавата, в която 

то е установено. 

 

За участие в обществена поръчката участникът подготвя и представя оферта, която 

трябва да съответства на условията, съдържащи се в обявата и в настоящите указания. При 

изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа  към обявените от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ условия. 



Участникът – юридическо лице в обществена поръчката се представлява от 

законните си представители, по смисъла на чл. 40 от Правилника за прилагане на Закона за 

обществените поръчки, или от лица, изрично упълномощени за участие в обществена 

поръчката, което се доказва с пълномощно. 

Участникът – обединение следва да определи партньор, който да представлява 

обединението за целите на обществената поръчка, като между участниците в обединението 

следва да се уговори солидарна отговорност, когато такава не е предвидена съгласно 

приложимото законодателство. 

В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, следва да 

представи копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на 

обединението, както и следната информация: 

а/ правата и задълженията на участниците в обединението; 

б/ разпределението на отговорността между членовете на обединението; 

в/ дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. 

 

Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той посочва това 

обстоятелство в офертата си, като трябва да може да докаже, че ще разполага с техните 

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

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

се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от 

обществена поръчката. 

 

Участникът посочва в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им 

бъде възложен, ако възнамерява да използва такива. В този случай той трябва да представи 

доказателство за поетите от подизпълнителите задължения. Подизпълнителите трябва да 

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

изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от обществена поръчката. 

 

Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг 

участник, не може да подава самостоятелно заявление за участие или оферта. 

В обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само 

в едно обединение. 

 

Свързани лица по смисъла на § 2, т. 45 от ДР на ЗОП, не могат да бъдат 

самостоятелни участници в една и съща обществена поръчка. 

 

 

Раздел III. 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 

(ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЛИЧНО СЪСТОЯНИЕ И КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР) 

 

 1). Изисквания към личното състояние на участниците в обществената 

поръчка: 

 1.1. Възложителят отстранява от участие в обществената поръчка участник, когато: 

 1.1.1. е осъден с влязла в сила присъда 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; 



 1.1.2. е осъден с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези по т. 1, 

в друга държава членка или трета страна; 

 1.1.3. 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 съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът 

или участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган. 

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

 1.1.5. 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; 

 1.1.6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, 

нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 

3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата 

миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на 

компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или 

участникът е установен; 

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

 1.2. Изискването по т. 1.1.3 не се прилага, когато размерът на неплатените дължими 

данъци или социалноосигурителни вноски е до 1 на сто от сумата на годишния общ оборот 

за последната приключена финансова година, но не повече от 50 000 лв.  

 1.3. Основанията по т. 1.1.1, т. 1.1.2, т. 1.1.7 се отнасят за лицата, които представляват 

участника.  

 1.4. Съответствието с изискванията по т. 1.1.1 – 1.1.7 участниците декларират с 

попълване на Декларация по образец . 

 1.5. Когато за участник или лице, което го представлява, е налице някое от 

основанията по т. 1.1.1-1.1.7 и преди подаването на офертата той е предприел мерки за 

доказване на надеждност по чл. 56 ЗОП, тези мерки се описват съответно в Декларация по 

Образец. 

Като доказателства за надеждността на участника се представят следните документи: 

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

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

обезпечени или че страните са договорили тяхното отсрочване или разсрочване, заедно с 

погасителен план и/или с посочени дати за окончателно изплащане на дължимите 

задължения или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение; 

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

компетентен орган за потвърждение на описаните обстоятелства. 

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

настъпване на обстоятелство по т. 1.1.1.-1.1.7  или  чл.101, ал.11 от ЗОП.  

 1.7. Възложителят отстранява от участие в обществената поръчка участник, който:  

 1.7.1 е регистрирано дружество в юрисдикция с преференциален данъчен режим, 

и/или е контролирано от дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен 

режим и/или е част от гражданско дружество/консорциум – участник в настоящата 

процедура, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален 

данъчен режим по см на Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

контролираните от тях лица и техните действителни собственици, освен ако попада в 

изключенията на чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС; 



 1.7.2 за когото са налице ограниченията по чл. 69 от Закона за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество; 

 1.7.3. за когото на основание чл. 101 ал. 11 от ЗОП е налице свързаност по смисъла 

на § 2, т. 45 от ДР на ЗОП с други участници в настоящата обществена поръчка. 

„Свързани лица“ са тези по смисъла на § 1, т. 13 и 14 от допълнителните разпоредби на 

Закона за публичното предлагане на ценни книжа, а именно:  

§ 1, т. 13  от ДР на ЗППЦК „Свързани лица“ са: 

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. 

§ 1, т. 14  от ДР на ЗППЦК  „Контрол“ е налице, когато едно лице: 

а) притежава, включително чрез дъщерно дружество или по силата на споразумение с 

друго лице, над 50 на сто от броя на гласовете в общото събрание на едно дружество или 

друго юридическо лице; или 

б) може да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на 

управителния или контролния орган на едно юридическо лице; или 

в) може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на решения във 

връзка с дейността на юридическо лице. 

 1.8. При подаване на офертата, липсата на обстоятелствата по т. 1.7.1-1.7.3 се 

удостоверява с декларация по Образец към документацията за участие. Декларация се 

подава от всеки участник/подизпълнител/член на обединение в процедурата, както и от 

лицата, които ги представляват.  

 1.9. Други основания за отстраняване – чл.107 от ЗОП.  

  

2). Критерии за подбор: 

2.1. Изисквания за Годност (правоспособност) за упражняване на професионална 

дейност – чл. 60 от ЗОП: 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не поставя такива. 
 
2.2. Изисквания за Икономическо и финансово състояние – чл. 61 от ЗОП: 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не поставя такива. 

 

2.3. Изисквания за Технически и професионални способности – чл.63 от ЗОП: 

Участникът следва да е изпълнил за последните три години, считано от датата на 

подаване на офертата, най-малко една дейност, с предмет идентичен или сходен с този на 

поръчката. 

* Под „сходна” дейност следва да се разбира доставка на учебна литература и/или 

учебни пособия и/или помагала. 

 

Изискването се декларира с попълване на декларация/списък по образец №5 за 

съответствие с критериите за подбор. 

 

Доказване на изискването: Участниците представят списък на доставките, които 

са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, 

датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената доставка. 

 



*ЗАБЕЛЕЖКА: При участие на обединения, които не са юридически лица, 

съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко 

от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на 

сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно 

изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на 

участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на 

обединението.  

 

*ЗАБЕЛЕЖКА: Kъм момента на подаване на офертата участниците, третите лица и 

подизпълнителите декларират съответствието си с критериите за подбор чрез попълване на 

съответните образци от документацията, а при сключване на договора представят 

доказателства. 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да изисква от участниците по всяко време да представят 

всички или част от документите, чрез които се доказва декларираната от тях информация. 

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 обществена поръчката, както и 

съответствието с поставените критерии за подбор. 

Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива. 

Раздел IV. 

ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ. ПРАВИЛА ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ 

 

Комуникацията и действията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на участниците, свързани с 

настоящата обществена поръчка, са в писмен вид и на български език. Обменът на 

информация между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и заинтересованите лица/участници се извършва с 

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

комуникация обменът на информация се осъществява чрез пощенска или друга подходяща 

куриерска услуга или комбинация от тях и електронни средства. 

ЗАБЕЛЕЖКА: Избраният от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ начин трябва да позволява 

удостоверяване на датата на получаване на информацията. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изпраща всички протоколи на участниците, като в същия ден се 

публикуват към електронната преписка в профила на купувача. 

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

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

са се позовали на конфиденциалност, съответната информация не се разкрива от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на 

предложенията от офертите им, които подлежат на оценка. 

Документите, свързани с участието в обществената поръчка, се представят от 

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

куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адрес: гр. Ботевград, п.к. 



2140, площад „Освобождение” № 13, ИЦ-Деловодство, най-късно до часа и датата, 

посочени в обявата за обществената поръчка. 

 

Раздел V. 

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА: 

 

Прогнозната стойност на поръчката е 11 761,66 /единадесет хиляди и седемстотин 

шестдесет и един лева и шестдесет и шест стотинки/ лева без включен ДДС. 

Ценовото предложение на участниците не може да надхвърля горепосочената 

прогнозна стойност на поръчката. 

Оферти, надвишаващи посочената прогнозна стойност на обществената поръчка, ще 

бъдат отстранени от участие и няма да бъдат допуснати до оценка. 

 

!!! При несъответствие между предложената обща цена без ДДС, изписана с 

цифри, и предложената обща цена без ДДС, изписана с думи, валидна ще бъде общата 

цена, изписана с думи. 

 

Раздел VI. 

ГАРАНЦИЯ, ОБЕЗПЕЧАВАЩА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА 

 

Гаранцията, обезпечаваща изпълнението на договора за възлагане на обществената 

поръчка, се представя от участника, определен за изпълнител, при подписване на договора, 

и е в размер 3 % (три процента) от стойността на договора за възлагане на обществената 

поръчка, без вкл. ДДС. 

Гаранцията се предоставя в една от следните форми: 

а) парична сума: Когато гаранцията се представя под формата на парична сума 

същата се превежда по сметката на Възложителя:  

Първа инвестиционна банка, клон Враца, офис Ботевград,  

IBAN: BG58 FINV 91503304348314 

BIC: FINVBGSF 

 

б) банкова гаранция (оригинал) - в случай, че се представя банкова гаранция, същата 

трябва да е безусловна, неотменима, непрехвърляема, в нея да е записан предмета на 

обществената поръчка името на договора, и да е със срок на валидност минимум 30 дни, 

след крайния срок на договора; банковата гаранция трябва да съдържа текст, че ще бъде 

безусловно заплатена при предявен иск от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при частично и/или изцяло 

и/или системно (три или повече пъти) неизпълнение на договорните задължения. Банковата 

гаранция трябва да покрива 100 % (сто процента) от стойността на гаранцията, 

обезпечаваща изпълнението на договора. В случай на учредяване на банкова гаранция, тя 

трябва да съдържа условие, че при първо поискване банката следва да заплати сумата по 

гаранцията независимо от направените възражения и защита, възникващи във връзка с 

основните задължения 

 

в) застраховка, която обезпечава изпълнението, чрез покритие на отговорността на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, е със срок на валидност, срока на действие на договора, 30 дни. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по тази 

застраховка. Застрахователната полица трябва да съдържа текст, че застрахователното 



обезщетение ще бъде заплатено на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при представяне на доказателства за 

възникване на застрахователното събитие, а именно системно (три или повече пъти) и/или 

частично и/или изцяло неизпълнение на договорните задължения. Застраховката следва да 

покрива отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и не може да бъде използвана за обезпечение 

на неговата отговорността по друг договор. Разходите по сключването на застрахователния 

договор и поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, както и по 

всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при 

наличие на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Застраховката се сключва 

от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за обезпечаване изпълнението на 

конкретния договор, като застрахователната сума по размер е равна на размера на 

дължимата гаранция, обезпечаваща изпълнението на договора; застрахователната премия 

трябва да е платима еднократно. 

Участникът, определен за ИЗПЪЛНИТЕЛ, избира сам формата на гаранцията за 

изпълнение. 

      В случай на некачествено, непълно или лошо изпълнение от страна на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи гаранцията до отстраняване на 

констатираните недостатъци.  

 Гаранцията за изпълнение не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на 

изпълнение на настоящия договор е възникнал спор между страните относно неизпълнение 

на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съответния 

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

от името на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за сметка на трето лице – гарант. 

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. 

При представяне на гаранцията изрично се посочва предмета на обществената 

поръчка, за изпълнението на която се внася. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за 

периода, през който средствата законно са престояли при него. 
 

Раздел VII. 

ДОСТЪП ДО УКАЗАНИЯТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА И РАЗЯСНЕНИЯ 

КЪМ НЕЯ 

 

Достъп до указанията на обществената поръчка: 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп до 

указанията за обществената поръчка от датата на публикуване на обявата, ведно с всички 

приложени към нея документи на интернет страницата на „Профила на купувача“ на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, където се публикуват всички документи, свързани с обявяването, 

провеждането и приключването й, съобразно изискванията на ЗОП и ППЗОП. 

 

Разяснения по документите:  

При писмено искане, направено до три дни преди изтичането на срока за получаване 

на оферти, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен най-късно на следващия работен ден да публикува 

в профила на купувача писмени разяснения по условията на обществената поръчка. 



Разясненията се публикуват в профила на купувача без да се посочва лицето, направило 

запитването. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не предоставя разяснения, ако искането е постъпило след срока 

по предходното изречение. 

 

Раздел VIII. 

РАЗГЛЕЖДАНЕ И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

 Възложителят със заповед определя комисия от нечетен брой лица за разглеждане и 

оценка на получените оферти. 

 Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и обявява ценовите 

предложения. При извършване на тези действия могат да присъстват представители на 

участниците. 

 Техническото предложение на всеки от участниците се подписва най-малко от трима 

членове на комисията и се предлага по един от присъстващите представители на другите 

участници да го подпише, с което публичната част от заседанието приключва. 

 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 писмено уведомява участника, 

като изисква да отстрани непълнотите или несъответствията в срок 3 работни дни. 

 В изпълнение на чл. 192, ал. 4 от ЗОП резултатите от разглеждането и оценката на 

офертите и за класирането на участниците се отразяват в протокол. Възложителят 

утвърждава протокола, след което в един и същ ден протоколът се изпраща на участниците 

и се публикува в профила на купувача. 

 Преди утвърждаване на протокола по чл. 192, ал. 4 от ЗОП възложителят го връща 

на комисията, когато констатира нарушение в нейната работа, което може да бъде 

отстранено. 

 Когато предложение в офертата на участник, свързано с цената, което подлежи на 

оценяване, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията 

на останалите участници по същия показател за оценка, възложителят изисква подробна 

писмена обосновка за начина на неговото образуване, която се представя в 5-дневен срок 

от получаване на искането. 

 Получената обосновка се оценява по отношение на нейната пълнота и обективност 

относно обстоятелствата по чл. 72, ал. 2 от ЗОП, на които се позовава участникът. При 

необходимост от участника може да бъде изискана уточняваща информация. Обосновката 

може да не бъде приета и участникът да бъде отстранен само когато представените 

доказателства не са достатъчни, за да обосноват предложената цена или разходи. 

 При не представяне на обосновката в срок или при преценка, че обосновката е 

несъстоятелна, комисията може да предложи офертата да се отхвърли  и участникът да се 

отстрани от обществената поръчка. 

 

 

Раздел IX. 

ОФЕРТИ ЗА УЧАСТИЕ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТИТЕ. УКАЗАНИЯ ЗА 

ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТИТЕ 

 

1. Оферти за участие  

За участие в обществената поръчка участникът подготвя и представя оферта, която 

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

указанията на обществената поръчка. 



Неспазването на това изискване води до отстраняване на участника от участие в 

обществената поръчка. 

Участниците могат да подават една оферта. 

Офертата се подава на български език в един оригинал. 

Офертата се подписва от лицето/лицата, с права да представлява/т участника, или 

надлежно упълномощено лице. В последния случай се представя и документ за 

упълномощаване – в оригинал. 

 Офертата се представя в запечатана, непрозрачна и с не нарушена цялост опаковка 

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

друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка на адрес: гр. Ботевград, 

п.к. 2140, площад „Освобождение” № 13, до датата и часа, посочени в обявата.  

  Върху опаковката следва да бъде посочено и наименованието на участника, 

включително участниците в обединението, когато е приложимо, пълен и точен адрес за 

кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.  

   Ако участникът изпрати офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, 

разходите за тях са за сметка на участника. В този случай, участникът следва да осигури 

пристигането на офертата в посочения от Възложителя срок. Рискът от забава или загубване 

на офертата е за сметка на участника.  

 До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник може да промени, 

допълни или да оттегли офертата си. 

 Допълнението и/или промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и 

условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде поставен 

надпис „Допълнение/Промяна на оферта с входящ номер ….“ и наименование на участника. 

 

2. Съдържание на офертата: 

 Офертата се изготвя по приложените в документацията образци и включва: 

2.1. Опис на документите и информацията, съдържащи се в офертата, съгласно Образец №1 

към настоящата документация; 

2.2. Представяне на участника – Образец №2 

2.3. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – Образец №3 

2.4. Декларация за лично състояние - Образец №4 и Образец №4А 

2.5. Списък на доставките, идентични или сходни с предмета на поръчката-Образец №5 

2.5. Техническо предложение - Образец №6 

2.6. Ценово предложение – Образец №7 

 

Документите следва да са подредени в изброения ред. 

 

Раздел Х. 

СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 

 

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ сключва писмен договор за изпълнение на обществената 

поръчка с класирания на първо място и определен за ИЗПЪЛНИТЕЛ участник съгласно 

чл. 194 от ЗОП. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да сключи договор със следващия класиран 

участник, когато избраният за изпълнител участник откаже да сключи договор или не се 

яви за сключването му в определения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, без да посочи обективни 

причини. Договорът за изпълнение на обществената поръчка включва задължително всички 



предложения от офертата на участника, въз основа на които е определен за 

ИЗПЪЛНИТЕЛ. 

  2. При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за 

изпълнител, е длъжен да представи документи, удостоверяващи липсата на основанията за 

отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор, 

съгласно чл. 112, ал. 1, т.2  от ЗОП, както и декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за 

мерките срещу изпирането на пари относно действителните собственици на юридическото 

лице или друго правно образувание, избрано за изпълнител. Документите се представят и 

за подизпълнителите и третите лица, ако има такива. 

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

съответните документи, издадени от компетентен орган, съгласно законодателството 

на държавата, в която участникът е установен.  

 3. В случай че определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на 

физически и/или юридически лица, договорът се сключва след като изпълнителя представи 

заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или 

еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението 

е установено.  

4. Възложителят не сключва договор за обществена поръчка когато участника, 

определен за изпълнител:  

4.1. Откаже да сключи договор; 

4.2. Не изпълни някое от условията по чл. 112, ал. 1 от ЗОП; 

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

 

 

Раздел ХI. 

ДРУГИ УКАЗАНИЯ 

 

По въпроси, свързани с провеждането на поръчката и подготовката на офертите на 

участниците, които не са разгледани в Документацията, се прилагат разпоредбите на Закона 

за обществени поръчки и подзаконовите нормативни актове по прилагането му. 

Участниците могат да получат необходимата информация задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, 

които са в сила в Република България и относими към услугите, предмет на поръчката, 

както следва: 

Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки: 

Национална агенция по приходите: 

Информационен телефон на НАП - 0700 18 700; интернет адрес: www.nap.bg 

Относно задълженията, свързани с опазване на околната среда: 

Министерство на околната среда и водите: 

1000 София, ул. „У. Гладстон“ № 67, Телефон: 02/ 940 6000 

Интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/ 

Относно задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд: 

Министерство на труда и социалната политика: 

София 1051, ул. „Триадица“ № 2, Телефон: 02/ 8119 443; 0800 88 001 

Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg 

Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”: 



София 1000, бул. „Дондуков” № 3, 

Телефон: 02/ 8101 759; 0700 17 670; e-mail: secr-idirector@gli.government.bg 

 

Раздел ХII.  

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ за: 

„ДОСТАВКА НА УЧЕБНА ЛИТЕРАТУРА, УЧЕБНИ ПОСОБИЯ И ПОМАГАЛА“ 

№ Артикул Технически характеристики Брой 

1 Сборник с народни приказки 
Твърди корици, илюстрован 

13 

2 Дайре  
Дърво и метал 

39 

3 Музикален триъгълник 

Метален триъгълник и метална палка за 

деца от 5 до 7 години 13 

4 Барабан 

Барабан с палки 

Материал: дърво или метал и мека част от 

кожа или пластмаса 

17,5х13х17,5 

до 0.5 кг. 39 

5 

Познавателни книжки за 

животни и растения 

За деца от 3 до 7г. 

52 

6 

3 D пъзели на животни и 

природни обекти 

Картон или дърво, големи части, подходящ 

за деца от 3 до 7 години. 52 

7 Кутия цветни моливи 

Отлична покривност; 

Брилянтни цветове; 

Шестоъгълна форма; 

18 различни цвята в кутия; 

Мек графит; 

Дебелина на графита 3 мм; 260 

8 Цветни листа 

Цветна хартия в пакет от 50 листа  

Формат А4   100 

9 

Интерактивни игри за 

животни 

 

52 

10 Пластилин с формички 

12 блокчета  в пакет, различни цветове, с 

пластмасови формички 

Материал: безвреден 13 

11 Комплект печати 

Печати за декорация 

Материал: силикон/пластмаса 

Различни мотиви 13 

12 Комплект пънчове  52 

13 Перфоратор за декорация 
 

13 

14 Стативи за рисуване 

Статив за рисуване - сгъваем 

Материал : дърво 

ширина - 42 cm 

височина - 122 cm 

височина на платното - 80 cm 65 

15 Предпазни престилки 

Водоустойчива материя за многократна 

употреба 130 
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Размери за деца от 3-7г. 

16 Четки 

Четки за рисуване - различни видове; 

Дървена дръжка 260 

17 Водни бои 

Лесно нанасящи се  

с четка  

нетоксични  

отговарят на стандарт на безопасност на 

детските играчки 78 

18 Темперни бои 

6 цвята в бурканче в пакет 

Отлична покриваемост 80 

19 Цветна хартия 

Блокче дизайнерски хартии с размер 15.2 х 

15.2 см - 190gsm. 12 двустранни листа. 

Различни мотиви. 92 

20 Маслени бои 

12 цвята  

отлична покриваемост  

в кутия 78 

21 Пластилин  

12 блокчета  в пакет с различни цветове 

Материал: естествен восък, безвреден, без 

мирис 260 

22 Скицник 

Скицник А4 

100л. бял лист 260 

23 Палитра 
Материал: пластмаса 

130 

24 Гланцово блокче 
 

130 

25 Комплект гланцова хартия 
 

200 

26 Брокат и мъниста 

В бурканче или плик от 40 g 

Различни цветове 26 

27 Дизайнерски картон 

Блокче дизайнерски картон с размер 15.2 х 

15.2 см - 190gsm. 12 двустранни листа. 

Различни мотиви. 26 

 

Доставяните от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ учебна литература, учебни пособия и помагала, 

следва да бъдат нови, оригинални и нерециклирани от известен произход, да бъдат 

произведени от качествени материали, осигуряващи нормална и безпроблемна 

експлоатация за периода на ползването им и да отговарят на Европейските стандарти за 

съответния вид продукт (ако има такива приложими за него). 

 

Срокът за изпълнение на настоящата обществена поръчка е по предложение на 

участника, но не по-дълъг от 10 /десет/ календарни дни, считано от датата на 

подписване на договора за обществена поръчка. 

Забележка: Навсякъде в документацията за участие, където се съдържа посочване 

на регистър, документ за право на изпълнение на конкретна дейност или правно основание 

за извършване на конкретна дейност да се чете и разбира „аналогична/и, в зависимост от 

законодателството на държавата , в която чуждестранният участник е установен”. 



Навсякъде в техническата спецификация или в други части на документацията за 

участие, където се съдържа посочване на конкретен модел, източник, процес, търговска 

марка, патент, тип, произход, стандарт или производство,  да се чете и разбира „или 

еквивалент”. 

 

*/П/ заличаването на данни в документацията е извършено на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП.. 

 


