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 РАЗДЕЛ I: ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 
 
 Настоящата обществена поръчка се открива на основание чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП – 

публично състезание. 
 

1. Предмет на поръчката 
 Предмет на настоящата поръчка е„Осигуряване на водноспасителна дейност и 

оказване на медицинска помощ на територията на Комплекс “Възраждане”“ 
1.1 Правно основание за възлагане на процедурата 
 Възложител на настоящата процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка, 

възлагана по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) е Изпълнителния директор на 
„Софийски имоти“ ЕАД, с административен адрес: София, Столична община, район „Средец”, 
ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 12, ет. 6, телефон: 02/9377801, факс: 02/9377802,E-mail: 
office@sofimoti.bg, Website: http://www.sofimoti.bg 

Адрес на поръчката в Профил на купувача: http://www.sofimoti.bg/category/public-
procurement/ 

 Процедурата се открива на основание чл. 18, ал. 1, т. 12, при условията на Раздел II от 
глава 25 от ЗОП. За нерегламентираните в настоящите указания и документацията за участие 
условия по провеждането на процедурата, се прилагат разпоредбите на Закона за обществените 
поръчки и ППЗОП, както и приложимите национални и международни нормативни актове, 
съобразно с предмета на поръчката. 

1.2. Мотиви за избор на процедура по възлагане на поръчката 
 Общата прогнозна стойност на обществената поръчка е 153813.00 лв. без ДДС. Изборът 

на процедура - публично състезание по чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП е обусловен от прогнозната 
стойност на поръчката, попадаща в обхвата на чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП. С цел да се осигури 
максимална публичност и да се постигнат и най-добрите за Възложителя условия, настоящата 
обществена поръчка се възлага именно чрез посочения вид процедура. Посредством тази 
процедура се цели и защитаване на обществения интерес, като се насърчи конкуренцията и се 
създадат равни условия и прозрачност при провеждането й. 

 
2. Прогнозна стойност на поръчката 

 Прогнозната стойност на поръчката е 153813.00 (Сто петдесет и три хиляди 
осемстотин и тринадесет) лева без ДДС. 

 Прогнозната стойност се явява и максималния разполагаем финансов ресурс на 
Възложителя за изпълнение на дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка. 

 Забележка:Участник предложил цена, надвишаваща прогнозната стойност ще бъде 
отстранен от участие в процедурата. 

 В цената следва да се предвидят всички разходи на участника за комплексното 
изпълнение на поръчката, както и всички данъци и такси и др. 

 
3. Финансиране и начин на плащане 

 Обществената поръчка се финансира със собствени средства. 
 Начинът на плащане е подробно уреден в проекта на договор към настоящата 

обществена поръчка. 
 

4. Разходи за поръчката 



 Разходите за изработването на офертите са за сметка на участниците в процедурата.
 Спрямо Възложителя, участниците не могат да предявяват каквито и да било претенции 
за разходи, направени от самите тях, по подготовката и подаването на офертите им, независимо 
от резултата или самото провеждане на процедурата. 

 
5. Срок за изпълнение 

 Срокът на изпълнение на поръчката е от 01.05.2020 г. – 30.04.2021 г. 
 
 Посочените сроковете са задължителни за участниците в процедурата. 
  
 

6. Възможност за представяне на варианти в офертите 
 Няма възможност за представяне на варианти в офертите. 
 

7. Срок на валидност на офертите 
Срокът на валидност на офертите е до 30.06.2020г. 

 РАЗДЕЛ II.ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ 
 Участникът трябва да разполага с технически средства и съоръжения за осигуряване 

качеството на изпълнение на обществената поръчка, в съответствие с изискванията на Наредба 
за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи, а именно: 
1. Спасителен пост на басейн – 5бр. 

- наблюдателна вишка или подиум;  
- слънцезащитен чадър (за открити басейни);  
- спасителна топка с 30 м въже/ торбичка с въже;  
- върлина с дължина 4 - 5 м;  
- комплект № 1 (плавници, маска, шнорхел);  
- сигнално средство (свирка, камбана, рупорилимегафон);  
- термометри за вода и въздух;  
- спасителен буй тип „Пура“;  
- радиостанция;  
- униформа за всеки спасител;  
- дневник на спасителен пост.  

2. Спасителен пост на атракцион – 7 бр. 
- санитарна чантичка за ПДП;  
- униформа за всеки спасител (тениска, шорти, ветровка);  
- дневник на спасителен пост;  
- сигнално средство (свирка, камбана, рупорилимегафон);  
- радиостанция. 

3.Медицински реанимационен пункт – 1 бр. 
3.1. Реанимационна чанта с: 
а) набор за интубация (ларингоскоп с батерийно захранване, ендотрахеални тръби от всички 
размери); 
б) устройство за обдишване - тип Ambu; 
в) крачна аспирационна помпа - тип Ambu; 
г) пълен комплект маски за обдишване; 



д) пълен комплект въздуховоди; 
е) аспирационни катетри; 
ж) инсуфлационни катетри; 
з) медикаменти за циркулаторнаресуситация: симпатикомиметици (Dopamin, Adrenalin), 
антиаритмични (Lidocain 2%, Verapamil), антихипертензивни (Chlophazolin, Nitroglycerin), 
диуретици (Furanthryl), ваголитици (Atropin); 
и) два броя перфузори с батерийно захранване; 
й) разтвори за парентерално приложение: балансиращи (NaCl 0,9%, Ringer - lactate), 
коригиращи (NaCl 10%, KCl 15% Caglucon. 10%, Натриев бикарбонат 8,4%), оводнителни 
(Glucosa 5% и 10%), разтворители (NaCl 0,9%, Aquadestilata, Glucosa 20%), плазмозаместители 
(Dextran 10%); 
к) кортикостероиди (Methylprednisolon - amp. 8, 20, 100 mg); 
л) медикаменти за интубация (Thiopental, Succenylchоline, Pavulon, Diazepam); 
м) седатива (Diazepam); 
н) аналгетици (Analgin, Fentanyl); 
о) стомашни сонди; 
п) набори за канюлиране на периферни и централни вени; 
р) спринцовки, игли и инфузионни системи; 
с) апарат за измерване на артериално налягане и стетоскоп. 
3.2. Портативен респиратор. 
3.3. Портативен дефибрилатор с кардиоскоп. 
3.4. Портативен кардиостимулатор. 
3.5. Кислородна бутилка - голяма, с редуцил вентил. 
3.6. Барабани със стерилен превързочен материал, латексови ръкавици и инструментариум за 
кръвоспиране. 
3.7. Носилка. 
3.8. Радиотелефон. 
 
 Техническите съоръжения по т.1, 2 и 3 се разполагат съгласно предоставени схеми, 
неразделна част от Техническа спецификация. Същите се изграждат изцяло за сметка и със 
средства на участника като следва да бъдат налични за целия срок на договора и оборудвани по 
описания начин преди 01.05.2020г. или в срока посочен във възлагателното писмо за възлагане 
на изпълнението на договора за изпълнение на обществената поръчка. 
 Медицинският пункт по т.3 следва да бъде оборудван преди 01.05.2020г. или в срока 
посочен във възлагателното писмо за възлагане на изпълнението на договора за изпълнение на 
обществената поръчка. 
 Посочените технически средства и съоръжения за осигуряване качеството на изпълнение 
на обществената поръчка са изброени примерно. Участникът е длъжен да осигури през целия 
период на изпълнение на договора всички нормативно изискуеми средства и съоръжение за 
правилно и качествено изпълнение на договора. 

 РАЗДЕЛ III. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ 
В ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

 
1. Общи изисквания 
 В настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка може да участва всяко 

българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, както 
и всяко друго образувание, което има право да изпълнява дейностите, предмет на поръчката и 
които отговарят на условията на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и на изискванията на 
Възложителя. 

 



Възложителят не приема за участие в процедурата оферти, които са: 
1) представени след изтичане на крайния срок за получаване или 
2) са в не запечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост. 
 
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. 
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. Не се допуска приемане на оферти на лица, които не са включени в списъка 
по предходното изречение. 

Всеки участник може да представи само една оферта. Не се допуска участник да 
участва в офертата на друг участник за същата поръчка под каквато и да е форма. 

 Представянето на оферта за участие в настоящата процедура задължава участника да 
приеме напълно всички изисквания и условия, посочени в документацията за участие, при 
спазване на Закона за обществените поръчки. Поставянето на различни от тези условия и 
изисквания от страна на участника не ангажира по никакъв начин Възложителя. 

 
2. Лично състояние на участниците. Основания за отстраняване. 
2.1. Не може да участва в настоящата процедура и Възложителят отстранява от 

участие в процедура за възлагане на обществена поръчка кандидат или участник, за който са 
налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, а именно: 

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; 

 2. е осъден с влязла в сила присъда, за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга 
държава членка или трета страна; 

 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. 

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

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



2.2. Възложителят ще отстрани от участие в процедура за възлагане на 
обществена поръчка участник, за когото е налице някое от следните обстоятелства, 
съгласно чл. 55, ал. 1 от ЗОП, а именно: 

1. обявен е 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 кандидатът или 
участникът е чуждестранно лице - се намира в подобно положение, произтичащо от сходна 
процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен;  

Възложителят не отстранява от процедурата кандидат или участник на посоченото 
основание, ако се докаже, че същият не е преустановил дейността си и е в състояние да изпълни 
поръчката съгласно приложимите национални правила за продължаване на стопанската дейност 
в държавата, в която е установен. 

2. сключил е споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато 
нарушението е установено с акт на компетентен орган;  

3. опитал е да: а) повлияе на вземането на решение от страна на възложителя, свързано с 
отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или 
заблуждаваща информация, или б) получи информация, която може да му даде неоснователно 
предимство в процедурата за възлагане на обществена поръчка.  

  
 Обстоятелствата по 2.1, т.1, 2 и 7 и  2.2, т. 3 (съгласно номерацията по-горе) се отнасят за 

лицата, които представляват участника и за членовете на неговите управителни и надзорни 
органи съгласно регистъра, в който е вписан участникът или кандидатът, ако има такъв, или 
документите, удостоверяващи правосубектността му. Когато в състава на тези органи участва 
юридическо лице, основанията се отнасят за физическите лица, които го представляват 
съгласно регистъра, в който е вписано юридическото лице, ако има такъв, или документите, 
удостоверяващи правосубектността му. Когато участникът, или юридическо лице в състава на 
негов контролен или управителен орган се представлява от физическо лице по пълномощие, 
обстоятелствата по 2.1, т.1, 2 и 7 и т. 2.2, т. 3 се отнасят и за това физическо лице 

 
Лицата по чл. 54, ал. 2 и ал. 3 и чл. 55, ал. 3 ЗОП са, както следва: 
- при събирателно дружество - лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;  
-  при командитно дружество - неограничено отговорните съдружници по чл. 105 от 

Търговския закон;  
-  при дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, 

а при еднолично дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския 
закон;  

-  при акционерно дружество - лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 244, ал. 1 от 
Търговския закон;  

-  при командитно дружество с акции - лицата по чл. 256 от Търговския закон;  
-  при едноличен търговец - физическото лице - търговец;  
-  при клон на чуждестранно лице - лицето, което управлява и представлява клона или има 

аналогични права съгласно законодателството на държавата, в която клонът е регистриран;  
-  при кооперациите - лицата по чл. 20, ал. 1 и чл. 27, ал. 1 от Закона за кооперациите;  
-  при сдружения - членовете на управителния съвет по чл. 30, ал. 1 от Закона за 

юридическите лица с нестопанска цел или управителят, в случаите по чл. 30, ал. 3 от Закона за 
юридическите лица с нестопанска цел;  



-  при фондациите - лицата по чл. 35, ал. 1 от Закона за юридическите лица с нестопанска 
цел;  

-  и прокуристите, когато има такива;  
-  за чуждестранните лица - лицата, които представляват, управляват и контролират 

кандидата или участника съгласно законодателството на държавата, в която са установени. 
 
В случаите, когато лицето има повече от един прокурист, декларацията се подава само от 

прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.  
 
Когато лицата по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП са повече от едно и за тях няма различие по 

отношение на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП, ЕЕДОП 
може да се подпише само от едно от тези лица, в случай че подписващият разполага с 
информация за достоверността на декларираните обстоятелства по отношение на останалите 
задължени лица.   

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

обстоятелствата, свързани с личното състояние на лицата по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП, 
информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП се 
попълва в отделен ЕЕДОП, подписан от съответното лице.  

 
В ЕЕДОП  могат да се съдържат и обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 6 и чл. 55, ал. 1, т. 

1 и 3 от ЗОП, както и тези, свързани с критериите за подбор, ако лицето, което го подписва, 
може самостоятелно да представлява съответния стопански субект.  

 
При необходимост от деклариране на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 6 и чл. 55, ал. 

1, т. 1 и 3 от ЗОП, както и тези, свързани с критериите за подбор, относими към обединение, 
което не е юридическо лице, представляващият обединението, подава ЕЕДОП за тези 
обстоятелства.  

Когато документи, свързани с участие в обществени поръчки, се подават от лице, което 
представлява кандидата или участника по пълномощие, в ЕЕДОП се посочва информация 
относно обхвата на представителната му власт. 

 
За удостоверяване на липсата на основания за отстраняване на участниците, следва 

да попълнят ЕЕДОП (част III). 
 
2.3. Не могат да бъдат самостоятелни участници в тази процедура свързани лица 

по смисъла на § 2, т. 45 от Допълнителните разпоредби на ЗОП или свързани предприятия по 
смисъла на § 2, т. 44 от Допълнителните разпоредби на ЗОП. 

 
2.4. Не може да участва в процедурата и ще бъде отстранено и чуждестранно 

физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, е налице някое 
от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, както и по чл. 55, ал. 1 от ЗОП.  

 
2.5. Не могат да участват в процедурата за възлагане на настоящата обществена 

поръчка участници, които са дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален 
данъчен режим и контролираните от тях лица включително и чрез гражданско 



дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с 
преференциален данъчен режим. 

2.6.  Не могат да участват в процедурата за възлагане на настоящата обществена 
поръчка участници, за които са налице обстоятелства по чл. 69 от Закона за 
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.“ 

 
Обстоятелствата по т. 2.3, 2.4, 2.5. и 2.6 се доказват, като участникът предостави 

(декларира) в част III, буква „Г“ от Единния европейски документ за обществени поръчки  
(ЕЕДОП) липсата или наличието на посочените основания. При подаване на офертата 
участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за 
подбор със Стандартния образец за единния европейски документ за обществени поръчки 
(ЕЕДОП). В него се предоставя съответната информация и се посочват националните бази 
данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които 
съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да 
предоставят информация за тези обстоятелства служебно на Възложителя. 

 
3. Използване капацитета на трети лица. 
Участниците могат за конкретната поръчка да се позоват на капацитета на трети лица, 

независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с 
икономическото и финансовото състояние, техническите и професионалните способности.  

По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност и опит за 
изпълнение на поръчката, участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само 
ако тези лица ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този 
капацитет.  

Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, 
че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица 
задължения.  

Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на 
които кандидатът или участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице 
основанията за отстраняване от процедурата.  

Възложителят изисква от участника да замени посоченото от него трето лице, ако то не 
отговаря на някое от условията на чл. 65, ал. 4 от ЗОП, поради промяна в обстоятелства преди 
сключване на договора за обществена поръчка.  

В условията на процедурата възложителят може да предвиди изискване за солидарна 
отговорност за изпълнението на поръчката от кандидата или участника и третото лице, чийто 
капацитет се използва за доказване на съответствие с критериите, свързани с икономическото и 
финансовото състояние.  

Когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица, той 
може да докаже изпълнението на критериите за подбор с капацитета на трети лица при спазване 
на условията по чл. 65, ал. 2 – 4 от ЗОП. 

 
4. Подизпълнители 

Участниците посочват в ЕЕДОП 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.   



 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 процедурата.  

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

Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на някое от условията 
по чл. 66, ал. 2 от ЗОП поради промяна в обстоятелствата преди сключване на договора за 
обществена поръчка.  

Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са 
включени в предмета на договора за подизпълнение.  

Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде 
предадена като отделен обект на изпълнителя или на възложителя, възложителят заплаща 
възнаграждение за тази част на подизпълнителя. Разплащанията се осъществяват въз основа на 
искане, отправено от подизпълнителя до възложителя чрез изпълнителя, който е длъжен да го 
предостави на възложителя в 15-дневен срок от получаването му. Към искането изпълнителят 
предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като 
недължими. Възложителят има право да откаже плащане, когато искането за плащане е 
оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа. Приложимите правила относно 
директните разплащания с подизпълнители се посочват в документацията за обществената 
поръчка и в договора за възлагане на поръчката.  

 Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за 
изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя.  

Изпълнителят уведомява възложителя за всякакви промени в предоставената информация 
в хода на изпълнението на поръчката.  

Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за 
обществена поръчка се допуска при необходимост, ако са изпълнени едновременно следните 
условия:  

 1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата;  
 2. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор по отношение на дела и вида 

на дейностите, които ще изпълнява.  
При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на възложителя 

копие на договора с новия подизпълнител заедно с всички документи, които доказват 
изпълнението на условията по чл. 66, ал. 14 от ЗОП, в срок до три дни от неговото сключване.  

В случай, че 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, съдържащ информацията по чл.67, 
ал.1 от ЗОП. 

 
5. Обединения 

 Възложителят не поставя каквито и да е изисквания относно правната форма под която 
Обединението ще участва в процедурата за възлагане на поръчката.  

 Участник - обединение, което не е юридическо лице,  трябва да представи копие от 
документ за създаване на обединението, както и 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.  
Следва да е определен партньор, който да представлява обединението за целите на 

обществената поръчка, както и да е уговорена изрично солидарна отговорност, когато такава не 
е предвидена, съгласно приложимото законодателство.  

 Забележка:На основание чл.10, ал.2 от ЗОП, Възложителят не предвижда изискване за 
създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител е обединение на 
физически и/или юридически лица. 

 В случай, че обединението е регистрирано по БУЛСТАТ, преди датата на подаване на 
офертата за настоящата обществена поръчка, се посочва БУЛСТАТ и/или друга 
идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която 
участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при 
провеждането на процедурата.  

 Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като 
подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. 
В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице 
може да участва само в едно обединение. 

 РАЗДЕЛ IV. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР 
 

1. Икономическо и финансово състояние 
Участникът трябва да е реализирал минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на 

поръчката,а именно: осигуряване на водноспасителна дейност на територията и участъци на 
открити и закрити плувни басейни, както и наводни съоръжения с развлекателна цел, морските 
крайбрежни води, реки, езера, язовири и микроязовири, които се използват за къпане, плуване, 
гребане и други водни спортове, изчислен на база годишните обороти за последните три 
приключили финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е 
започнал дейността си, в размер на 153813.00 (Сто петдесет и три хиляди осемстотин и 
тринадесет) лева. 

 За удостоверяване съответствието си с горното изискване участниците попълват част 
IV, буква „Б“ в ЕЕДОП, където представят информация за реализирания минимален оборот в 
сферата, попадаща в обхвата на поръчката, за последните три приключили финансови години в 
зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си. 

 
Доказване на посоченото изискване: Участникът, определен за изпълнител, представя 

преди сключване на договора, съгласно чл. 67, ал. 6 от ЗОП заверени копия от един или няколко 
от следните документи, от които еднозначно да е видно, че е изпълнено изискването по т.1 от 
раздел IV на настоящата документация: 

а) удостоверения от банки; 
б) годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им 

се изисква съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или 
участникът е установен; 

в) справка за общия оборот и за оборота в сферата, попадаща в обхвата на 
поръчката. 
 
Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи поисканите от 

възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с 



помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ, а именно документ, 
в който се съдържа информацията, която потвърждава, че участникът отговаря на поставеното 
от възложителя изискване за икономическо и финансово състояние.  

 
2. Технически и професионални способности 

2.1. Участникът да има опит в осигуряването на водноспасителна дейност, като през 
последните 3 /три/ години трябва да е изпълнил успешно минимум 1/една/ дейност, идентична 
или сходна с предмета на обществената поръчка.  

 Забележка: 
Под „идентичен предмет“ следва да се разбира осигуряване на водноспасителна дейност 

на територията на открити и закрити плувни басейни, както и наводни съоръжения с 
развлекателна цел. 

Под „сходен предмет” следва да се разбира осигуряване на водноспасителна дейност на 
територията и участъци от морските крайбрежни води, реки, езера, язовири и микроязовири, 
които се използват за къпане, плуване, гребане и други водни спортове, подробно описан в 
настоящата обществена поръчка. 

Под „изпълнени дейности” се разбират такива, които независимо от датата на сключването 
им, са приключили в последните три години. 

Под „последни три години” следва да се разбира  три години назад, считано от датата на 
подаване на офертата за участие в процедурата. 

 Удостоверяване: Изискването по отношение на дейностите, които са идентични или 
сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години, считано от датата на 
подаване офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, участникът декларира в 
част IV, буква „В“ на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). Посочва 
се информацията, необходима да се установи съответствие с изискванията на възложителя. 

 Доказване: Участникът, определен за изпълнител, преди сключване на договора, 
предоставя списък на изпълнените дейности/услуги, които са идентични или сходни с предмета 
на поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за 
извършената услуга. 

2.2. Участникът следва да разполага с персонал и/или с ръководен състав с определена 
професионална компетентност за изпълнението на поръчката. Участникът трябва да предложи 
екип, съгласно посочените в Техническите спецификации количества за съответните месеци, 
притежаващ необходимата професионална квалификация и опит, съответстващи на 
спецификата на поръчката, включващ минимум следните позиции: 

a. Старши спасител: 
- да притежава квалификация правоспособен воден спасител, успешно завършил курс с 

квалификационна степен „Старши спасител”; 
- придобит трудов опит не по-малко от 20 месеца на плувни басейни и водни паркове; 
- валидно медицинско удостоверение за здравословното си състояние. 

b. Спасител открит/закрит басейн: 
- да притежава квалификация„Воден спасител на плувни басейни и водни паркове“; 
- да притежава документ за премината ежегодна проверка на годността на водните 

спасители, издаден от БЧК; 
- да притежава валидно медицинско удостоверение за здравословното си състояние 

(заверен личен талон към датата на започване на работа). 
c. Спасител атракцион: 



- да притежава квалификация„Воден спасител на плувни басейни и водни паркове“; 
- да притежава документ за премината ежегодна проверка на годността на водните 

спасители, издаден от БЧК; 
- да притежава валидно медицинско удостоверение за здравословното си състояние 

(заверен личен талон към датата на започване на работа). 
d. Медицински специалист  (лекар и/или медицинска сестра) –да притежава 

свидетелство за завършен курс по интензивна медицина, издадено от катедрите по 
анестезиология и реанимация към висшите медицински училища. 

Забележка:Не се допуска едно и също лице да е изпълнител на повече от една позиция. 

При използването на чуждестранни лица, доказването на съответствие с поставените 
изисквания за образователно – квалификационна степен се удостоверява и с посочване на 
еквивалентни на изброените по-горе специалности и квалификации. 

Под „еквивалентно образование” или „еквивалентна специалност” следва да се разбира, 
придобито образование или специалност, приравнени към посочените. Приравнени са 
специалностите, при които учебната програма на специалността покрива най-малко 80 на 
сто от учебната програма на някоя от специалностите, посочени по-горе.  

Когато Участникът е установен и регистриран извън Република България, се представя 
списък на лицата, като притежаваните от тях специалности и правоспособност следва да 
съответстват на изискуемите или да са еквивалентни, съобразно законодателството на 
държавата, в която е придобил образователно-квалификационната си степен и специалност 
конкретното лице.По отношение лицата-чужденци се прилагат разпоредбите на Директива 
2005/26/ЕО, както и условията и реда за признаване на професионални квалификации, 
придобити в други държави членки и в трети държави, с цел достъп и упражняване на 
регулирани професии в Република България. С Решение на Министерски съвет № 352 от 
21.05.2015 г. е приет Първи национален план за действие за взаимна оценка на регулираните 
професии в държавите членки съгласно чл. 59 „Прозрачност“ от изменената Директива 
2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 година относно 
признаването на професионалните квалификации. 

 Екипът може да бъде променян само след предварителното писмено съгласие на 
възложителя при невъзможност на лицето да изпълни възложената му работа, поради причини, 
които не зависят от изпълнителя. При възникване на конкретна необходимост екипът може да 
бъде допълван. При възникване на посочените по-горе обстоятелства, изпълнителят уведомява 
писмено възложителя, като посочва конкретните причини и прилага доказателства за 
настъпването им. Предложеното ново лице трябва да отговаря на всички изисквания на 
възложителя, посочени в документацията на настоящата обществена поръчка, като 
изпълнителят представя доказателства за това. Допълнителните разходи, възникнали в резултат 
от смяната или допълването на лице е за сметка на изпълнителя. 

Удостоверяване:Изискването по отношение на наличен персонал със съответната 
квалификация, участниците удостоверяват като попълват част IV, буква „В“ в ЕЕДОП, където 
представят информация за включените в екипа персонал и/или ръководен състав. 

 
Доказване: Участникът, определен за изпълнител, преди сключване на договора, 

предоставясписък на изискуемия персонал, включени или не в структурата на кандидата или 
участника, с описани вида и номерата на документите, удостоверяващи притежаването на 
изискуемите квалификация и опит. 



 
Съгласно чл. 67, ал. 1 от ЗОП при подаване на оферта участникът декларира съответствие 

с критериите за подбор и липса на основания за отстраняване чрез представяне на ЕЕДОП. 
Документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, могат да бъдат 
изисквани допълнително при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП. 

 Съгласно чл. 67, ал. 6 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. 

 При подаване на офертата участникът декларира липсата на основанията за отстраняване 
и съответствие с критериите за подбор със Стандартния образец за единния европейски 
документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). В него се предоставя съответната информация и се 
посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или 
компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е 
установен, са длъжни да предоставят информация за тези обстоятелства служебно на 
Възложителя. 

 РАЗДЕЛ V. КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА 
 

Критерий оценка на предложенията: “Най – нискацена”. 
Общи принципи: 
 
За икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена.  
Ако икономически най-изгодната оферта не може да бъде определена по по-горе 

предвидения ред, комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между 
класираните на първо място оферти. 

На първо място се класира участникът, предложил на-ниска цена. 

 РАЗДЕЛ VI. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА И СЪДЪРЖАНИЕ 
 

1. Място и срок за получаване на документацията за участие 
 Документацията за участие е достъпна в „Профила на купувача“ на електронната 

страницата на адрес: https://www.sofimoti.bg/category/public-procurement/ 
 

2. Посещение на място  
 Преди да изготви своята оферта, участникът може да посети обекта, определен за 

изпълнение на обществената поръчка, да се запознае с условията на място, да оцени 
особеностите, факторите и рисковете на същия. Ако участникът е посетил обекта следва да 
попълни и предостави на Възложителя Декларация – Приложение № 2, с която декларира, че е 
извършил оглед на обекта. 

 
 

3. Необходими документи 



 За участие в процедурата участникът подготвя и представя оферта, която трябва да 
съответства напълно на изискванията на Закона за обществените поръчки и указанията от 
настоящата документация. 

 Офертите се представят на български език. До изтичането на срока за подаване на 
офертите всеки участник може да промени, да допълни или да оттегли офертата си. Всеки 
участник в процедура за възлагане на обществена поръчка има право да представи само една 
оферта. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг 
участник, не може да подава самостоятелно оферта. В процедура за възлагане на обществена 
поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. 
Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура. 

 Офертата за участие в процедурата се представя в запечатана, непрозрачна ОПАКОВКА 
от участника лично или от упълномощен от него представител на посочения от Възложителя 
адрес или се изпраща по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриерска 
служба. Върху опаковката задължително се посочват: 

• наименованието на участника, включително участниците в обединението, 
когато е приложимо; 

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

• наименованието на поръчката; 
 Документите и данните в офертата, вкл. всички приложения към настоящата 

документация, се подписват само от лица с представителни функции за съответния участник 
или от упълномощени за това от представляващия участника лица. Във втория случай се 
изисква да се представи заверено пълномощно за изпълнението на такива функции. 

 ОПАКОВКАТА включва документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, техническо 
предложение, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи, както и 
отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”,  

3.1. Документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП включват следните документи: 
 а) Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за кандидата в 

съответствие с изискванията на закона и условията на Възложителя, а когато е приложимо – 
ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки 
подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на 
поръчката. 

 В изпълнение на чл. 67, ал. 4 от Закона за обществените поръчки Единният европейски 
документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) се предоставя в електронен вид по образец, 
утвърден с акт на Европейската комисия. Участниците задължително предоставят ЕЕДОП в 
електронен вид, като той трябва да бъде цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен 
носител към пакета документи за участие в процедурата. Форматът, в който се предоставя 
документът не следва да позволява редактиране на неговото съдържание. 

 Забележка: Към документацията е представен ЕЕДОП в “.DOC” формат. След 
попълване на ЕЕДОП, файлът следва да се конвертира в нередактируем формат и трябва да 
бъде подписан с квалифициран електронен подпис на лицето/лицата по чл. 40 от ППЗОП. В 
случаите, когато ЕЕДОП е попълнен през системата за еЕЕДОП, при предоставянето му, с 
електронен подпис следва да бъде подписана версията му в “.PDF” формат. 
 б) документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, съгласно чл.56 от ЗОП, 
когато е приложимо;   
 в) документите по чл. 37, ал. 4 от ППЗОП, когато е приложимо. 



 
3.2. Техническо предложение – Приложение №3, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1 от 
ППЗОП, което следва да съдържа:  

а) предложение за изпълнение на поръчката, в съответствие с техническата документация и 
изискванията на Възложителя изготвено по образец, при съблюдаване на Техническите и 
функционални изисквания, изискванията към офертата, условията за изпълнение на поръчката и 
методиката за оценка на предложенията, представено в оригинал. 
б) друга информация и/или документи, изискани от възложителя: 
  - декларация по чл. 102 от ЗОП – Приложение №1, ако е приложимо;  
  - декларация за посещение на обекта – Приложение №2, ако е приложимо; 

   
 Забележка:Документите по т.3.2. следва да бъдат обособени в отделна папка. 

3.3. Опис на представените документи. 
3.4. Ценово предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП – Приложение № 4, което следва да 
съдържа предложението на участника относно цената без ДДС. Цените следва да бъдат 
посочени в лева, закръглени до втория знак след десетичната запетая. При несъответствие 
между цената, изписана с цифри и тази, изписана с думи, ще се взема предвид изписаната с 
думи. Оферирана от участниците цена следва да е крайна и да включва всички разходи на 
участника за изпълнение на поръчката. В цената следва да се предвидят всички разходи на 
участника за изпълнение на поръчката: всички разходи за комплексното изпълнение на 
поръчката, както и всички данъци и таксии др. 

Участник, който по какъвто и да е начин е посочил ценови параметри или елементи от тях 
някъде в офертата си, извън плика с надпис „Предлагани ценови параметри” ще бъде отстранен 
от участие в процедурата. 

 Забележка:Участникът поставя ценовото предложение в отделен запечатан непрозрачен 
плик с надпис „Предлагани ценови параметри”, който съдържа ценовото предложение по чл. 
39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП. 

 
*Забележка: При подготовка на своите оферти и попълване на ЕЕДОП участниците 
следва да се придържат към изискванията, поставени в ЗОП, Документацията за 
участие, обявлението за обществената поръчка, а при необходимост могат да следват 
инструкциите за попълване на стандартния образец, приети от Европейската комисия и 
Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/7 на Комисията от 5 януари 2016 година за 
установяване на стандартния образец за единния европейски документ за обществени 
поръчки, достъпни на електронен адрес:  
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0007 

 
 Документите за участие следва да бъдат представени на адрес: гр. София, ул. „Ген. Й. В. 

Гурко“ № 12, ет. 6,  преди датата и часа, посочени в обявлението като краен срок за подаване на 
офертите. Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за 
получаване или в незапечатана или скъсана опаковка. Ако участникът изпраща офертата чрез 
препоръчана поща или куриерска служба, разходите по изпращането са за негова сметка. В този 
случай участникът трябва да изпрати офертата така, че да обезпечи нейното получаване на 
посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока за подаване на офертите. Рискът от 
забава или загубване на офертата е за сметка на участника. Възложителят не се ангажира да 
съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока, определен от него. Участникът не 



може да иска от Възложителя съдействие за митническо освобождаване на пратка, получаване 
чрез поискване от пощенски клон, взаимодействие с куриери извън обичайното получаване или 
др. 

 Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на оферти пред мястото, 
определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се включват в списък, който се 
подписва от представител на Възложителя и от присъстващите лица. Офертите на лицата от 
списъка се завеждат в регистъра, като не се допуска приемане на оферти от лица, които не са 
включени в списъка. Получените офертите се предават на председателя на комисията, за което 
се съставя протокол с данните. Протоколът се подписва от предаващото лице и от председателя 
на комисията. 

 

 РАЗДЕЛ VII.ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА И ОБЕЗПЕЧЕНИЯ 
 
Гаранция за изпълнение на договора – условия, размер и начин на плащане 
 Определеният за изпълнител участник, преди сключване на договора представягаранция 

за изпълнение на договора в размер на 5% (пет процента) от стойността на договора за 
обществена поръчка без включен ДДС. 

 Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение са 
уредени в проекта на Договор за изпълнение на обществената поръчка. 

 Гаранцията се предоставя в една от следните форми: парична сума, банкова гаранция 
или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на 
изпълнителя. Гаранция, представена под формата на парична сума или банкова гаранция 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. 

 При представяне на гаранцията във вид на депозит на  парична сума, същата се внася по 
сметката на Възложителя: 

Банка: УниКредит Булбанк АД  
BIC: UNCRBGSF 
IBAN: BG87UNCR76301007582100 
 
В нареждането за плащане следва да се посочи вида на гаранцията, както следва: 
Гаранция за изпълнение по договор за обществена поръчка с предмет: „“Осигуряване на 

водноспасителна дейност и оказване на медицинска помощ на територията на Комплекс 
“Възраждане””. 

 Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава тя 
трябва да бъде безусловна, неотменима,в полза на Възложителя, с възможност да бъде усвоена 
изцяло или на части и със срок на валидност най-малко 30 (тридесет) календарни дни след 
изтичане на гаранционните срокове на договора, съобразно изискванията в проекта на Договор 
за възлагане на обществената поръчка. Гаранцията трябва да съдържа задължение на банката-
гарант да извърши безусловно плащане, при първо писмено искане от възложителя, в случай че 
изпълнителят не е изпълнил някое от задълженията си по договора, в съответствие с 
определеното в него.  



 Банковите разходи по откриването на банковата гаранция са за сметка на изпълнителя. 
Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на 
гаранцията така, че размерът на получената от възложителя гаранция да не бъде по-малък от 
определения в настоящата процедура. 

 Когато участникът, определен за изпълнител, избере да представи гаранция за 
изпълнение под формата на застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на 
отговорността на изпълнителя по договора, то застраховката следва да отговаря на следните 
изисквания: 

- застраховката трябва да бъде сключена за конкретния договор и в полза на 
“Софийски имоти“ ЕАД, ЕИК: 831835134; 

- застрахователната премия трябва да е платима еднократно; 
- със срок на валидност най-малко 30 дни след изтичане на гаранционните срокове 

по договора, съобразно изискванията в проекта на Договор за възлагане на обществената 
поръчка.  

 Възложителят ще освободи гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за периода, 
през който средствата законно са престояли при него. 

 

 РАЗДЕЛ VIII. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 
 

1. Комисията, назначена от Възложителя, има за цел да разгледа , оцени и класира 
офертите на участниците. Членовете на комисията и консултантите (ако е приложимо) 
представят на Възложителя декларация за спазване на изискванията по чл. 103, ал. 2 от 
ЗОП след получаване на списъка с участниците и на всеки етап от процедурата, когато 
настъпи промяна в декларираните обстоятелства. 

2. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в 
процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на 
средствата за масово осведомяване. Присъстващите представители вписват имената си и 
се подписват в изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие. 

3. Комисията разглежда, оценява и класира представените оферти за участие в 
процедурата в съответствие с чл. 104 и сл. от Закона за обществените поръчки и 
условията на настоящата документация за участие. 

4. Освен на основанията на чл. 54 и 55 от ЗОП, комисията отстранява от участие в 
процедурата участник, за когото е налице и някоя от хипотезите на чл.107 от ЗОП и 
съответно при посочените в настоящата документация хипотези. 

5. 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, комисията 
изисква подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване, която се 
представя в 5 дневен срок от получаване на искането. Комисията разглежда и съответно 
приема или не представената писмена обосновка в съответствие с чл. 72 от ЗОП. 

6. Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с 
предварително обявените от Възложителя условия и при спазване на условията на Раздел 
V „КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ“. 

7. Действията на Комисията се протоколират, като резултатите от работата й се 
отразяват в доклад, който се подписва от всички членове на комисията и се предава на 



Възложителя, заедно с цялата документация. Възложителят, в 10–дневен срок от 
получаването на доклада, го одобрява или връща с писмени указания, съгласно чл. 106, 
ал. 3 от ЗОП. 

РАЗДЕЛ IХ. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА. 
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА. 

 
1. Възложителят, в 10 дневен срок от одобряване на протокола на комисията, определя за 

изпълнител на поръчката участник, съгласно чл. 109 от ЗОП. 
2. Възложителят прекратява поръчката с мотивирано решение при наличие на 

обстоятелствата по чл. 110 от ЗОП. 

РАЗДЕЛ Х. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 
 

1. Възложителят обявява с мотивирано решение класирането на участниците 
и участника, определен за Изпълнител на обществената поръчка. 

2. Възложителят изпраща решението за определяне на изпълнител в един и 
същи ден на участниците и го публикува в своя профил на купувача. 

3. Договорът за обществена поръчка се сключва с участника, определен за 
изпълнител, който преди подписването му е длъжен да представи: 

 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  

 определената гаранция за изпълнение на договора;  
 
Възложителят може с решение да прекрати процедурата или да определи за изпълнител 

втория класиран участник, когато класирания на първо място участник:  
 

 откаже да сключи договор;  
 не изпълни някое от условията по т. 3 на настоящия раздел /по-горе/;  
 не докаже, че не са налице основания за отстраняване от процедурата. 

 
Възложителят сключва договора за възлагане на обществената поръчка с класирания на 

първо място участник в едномесечен срок от влизане в сила на решението за определяне на 
изпълнител или на определението, с което е допуснато предварително изпълнение на това 
решение. Възложителят няма право да сключи договор с избрания изпълнител преди влизането 
в сила на всички решения по процедурата или постановяване на определение за предварително 
изпълнение, в случай на обжалване на процедурата. 

Възложителят може да сключи договора за обществена поръчка преди изтичането на 14-
дневния срок от уведомяването на заинтересованите участници, когато определеният за 
изпълнител е единственият заинтересован участник в процедурата. 

 
4. Когато в офертата на участника, определен за изпълнител, е посочено, че той ще 

ползва подизпълнител/и, след сключване на договора за обществена поръчка, изпълнителят 
сключва договор/и за подизпълнение с обявения/те в офертата подизпълнител/и. В срок до 3 



(три) 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 14 ЗОП. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или 
повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение. 

РАЗДЕЛ XI. КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И УЧАСТНИЦИТЕ 
 

Възложителят публикува документацията за участие на своя “Профил на купувача” в 
интернет на адрес: https://www.sofimoti.bg/category/public-procurement/ 

 Лицата могат да поискат писмено от възложителя разяснения по решението, обявлението 
и документацията за обществената поръчка до 10 (десет) дни преди изтичане на срока за 
получаване на  офертите. 

Разясненията се публикуват в профила на купувача на Възложителя в 4-дневен срок от 
получаване на искането. В разяснението не се посочва лицето, направило запитването. 

Разясненията по документацията за участие в процедурата, както и информация за деня, 
часа и мястото на провеждане на публично заседание за отваряне и оповестяване на ценовите 
предложения на допуснатите участници се публикуват само на Профила на купувача на 
Възложителя, посочен по-горе. 

Комуникацията между Възложителя и участниците в настоящата процедура се извършва в 
писмен вид. 

Участникът може да представя своите писма и уведомления в деловодството на 
“Софийски имоти“ ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Ген. Й. В. Гурко“ 
№ 12, ет. 6.. 

Обменът на информация между Възложителя и участника може да се извършва по един от 
следните начини: 

 лично – срещу подпис. 
 по пощата – чрез препоръчано писмо с обратна разписка, изпратено на 

посочения от участника адрес. 
 чрез куриерска служба. 
 по факс. 
 по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния 

документ и електронния подпис. 
 чрез комбинация от тези средства. 

 
Възложителят е длъжен да изпраща на участниците по някой от посочените по-горе 

способи само документи по процедурата, за които това е изрично предвидено в ЗОП. 

РАЗДЕЛ ХІІ. ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ 
 
 
 


