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Покана  ДГС Генерал Тошево ТП на СИДП ДП ЗОП 2019 228 1 

 

 

ТП-ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО 
Гр.Генерал Тошево, ул.Трети Март № 42, тел.05731/21-05, факс 05731/21-90 

E-mail: dgs.g_toshevo@dpshumen.bg 

 
 

рег.индекс № РД-04-280/31.01.2019г. 

 

 

До 

Адв. Друж. "Георгиев и Георгиева" с 

ЕИК БУЛСТАТ 176801603, л.н. от АК-

Добрич 2200000993 седалище и адрес на 

управление в гр.Добрич 9300, ул."Методи 

Кусевич"4, тел.0887 605200, 

law.consult.bg@gmail.com  

  

адв.Павлина Димитрова Георгиева гр. 

Балчик; ул. "Черно море" 26, ет. 2, 

poli.georgieva@gmail.com, тел.0888445519, 

e-mail: poli.georgieva@gmail.com  

 

aдв. Евгени Ганев Гандев с ЕИК л.н. от 

АК-Шумен 1600005097, гр. Шумен ул. 

„Добри Войников“ № 9-13, кант. № 19, e-

mail: evgeni_gandev@abv.bg, 0887766552, 

0885998806, 

e-mail: evgeni_gandev@abv.bg  

 

П О К А Н А 
на основание чл.64, ал.3 от ППЗОП за участие в процедура чрез пряко договаряне за 

възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП 

 

 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

На основание чл. 18, ал. 1, т. 13 във връзка с чл. 182, ал. 1, т. 5, чл. 20, ал. 2, т. 2 от 

Закона за обществените поръчки (ЗОП), чл. 64 от Правилника за прилагане на Закона за 

обществените поръчки и Решение № 1/31.01.2019 г. на Директора на ДГС Генерал Тошево ТП 

на СИДП ДП е открита на процедура на пряко договаряне по реда на ЗОП за възлагане на 

обществена поръчка с предмет “Абонаментно правно обслужване”. 

Отправявяме Ви настоящата покана, при желание от Ваша страна да вземете участие в 

процедурата, която ще се проведе от 10.00 ч.на 11.02.2019 г. в заседателната зала на 

стопанството, находяща се в административната сграда на ДГС Генерал Тошево ТП на СИДП 

ДП в гр. Генерал Тошево, ПК 9500, ул. „3-ти март“ № 42, при следните изисквания на 

Възложителя за изпълнение на поръчката: 

 

І. МОТИВИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЦЕДУРАТА: 

mailto:dgs.g_toshevo@dpshumen.bg
mailto:poli.georgieva@gmail.com
mailto:evgeni_gandev@abv.bg
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Възложителят възлага обществената поръчка по облекчените правила на чл.182, ал.1, 

т.5 от ЗОП, тъй като услугата попада в обхвата на Приложение № 2 от ЗОП „Правни услуги, 

неизключени съгласно чл. 13, ал. 1, т. 7 от ЗОП” със СРV код - 79110000 по Класификатора на 

обществени поръчки и е на обща стойност до 152800,00 лв. без ДДС, т.е. стойността на 

поръчката е в рамките на стойностите определени в чл. 20, ал.2, т.2 от ЗОП за публични 

възложители от 70 000,00лв.без ДДС до 500 000,00лв.без ДДС. Във връзка с горното, ДГС 

Генерал Тошево ТП на СИДП ДП, има право да приложи процедурата пряко договаряне, 

съобразно одобрените му потребности в размер до 9600,00лв. без ДДС съобразявайки се с 

общата стойност на поръчката и делегираните му правомощия, съгласно Заповед № 

549/21.12.2018г. на Директора на СИДП ДП - Шумен, при условията на чл.7 от ЗОП. 

 

ІІ. ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА: Услуга по Приложение № 2 от ЗОП 

„Правни услуги, неизключени съгласно чл. 13, ал. 1, т. 7 от ЗОП” с СРУ код - 79110000 по 

Класификатора на обществени поръчки.  

 

ІІІ. ПРАВНО И ФАКТИЧЕСКО ОСНОВАНИЕ – чл.182, ал. 1 т. 5 от ЗОП в 

изпълнение указанията, обективирани в Заповед № 549/21.12.2018г. на Директора на 

„СИДП”ДП гр. Шумен. 

 

ІV. ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА: “Абонаментно правно 

обслужване” при със следната ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ: 

Текущо правно обслужване по смисъла на чл.6, т.11 от Наредба №1/2004г. за 

минималните адвокатски възнаграждения свързано с дейността на Възложителя, включително 

по  специфични въпроси от областта на обществените поръчки, търговско, вещно,  

облигационно, административно и трудово право и специализираното законодателство в 

областта на горите и ловната дейност,  на абонаментен принцип (постоянно възнаграждение без 

договаряне за всяка отделна услуга, заплащано ежемесечно), както и изготвяне и съгласуване 

на писмени и устни правни становища, писма, заповеди, договори и други документи и книжа 

свързани с дейността на Възложителя.  

 

V. СРОК  И МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:  

1. Срок за изпълнение на обществената поръчка: една година от влизане в сила на 

договора. 

2. Срок на валидност на предложението – 30 календарни дни, считано от дата на 

провеждане на процедурата. 

3. Място за изпълнение: гр. Генерал Тошево, ПК 9500, ул. „3-ти март“ № 42 и/или на 

e-mail адрес на Възложителя. 

 

VІ. ФИНАНСОВИ ПАРАМЕТРИ: 

1. Общата прогнозна стойност на поръчката е в размер на 152800,00 без ДДС за ДП „ 

СИДП” Шумен, като общата прогнозна стойност на частта от поръчката за ДГС Генерал 

Тошево ТП на СИДП ДП се определя в български лева и е в прогнозен размер на 9600.00лв. ( 

тринадесет хиляди лева) без вкл. ДДС. 

2. Цената на услугата се формира в лева, без ДДС за 12 ( дванадесет) равни 

абонаментни вноски, платима до 25 - то число на текущия месец, през който се осъществява 

обслужването. 

3. Факторите, които следва да влияят при разумното определяне на предложеното 

възнаграждението за услугата, са следните: 

-Материалният интерес и постигнатият резултат; 

-Времето и трудът, които ще се изискват за постигане на резултата; 

-Уникалността и трудността на поставените въпроси, както и уменията, необходими за 

предоставяне на правните услуги; 

- Времевите ограничения в зависимост от конкретните обстоятелства. 

4. Финансирането е  от стопанската дейност на стопанството 

5. Условия и начин на плащане: Стойността на услугата се заплаща в левове по 

банков път с платежно нареждане, съгласно условията на договора след издаване на фактура 

или договор за правна защита и съдействия по ЗАдвокатурата от Изпълнителя на услугата. 
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VIІ . КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА - обществената поръчка се 

възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта, при критерий за възлагане „най-

ниска цена”. 

 

VIІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ: 

1. Лично състояние на участниците – съгласно чл.54, ал.1 от ЗОП. 

2. Критерии за подбор:  Годност за упражняване на професионална дейност: 

На основание чл.60 от ЗОП, Възложителят изисква участникът да е вписан като 

адвокат/адвокатско дружество в съответната адвокатска колегия.  

3. Икономическо и финансово състояние: Възложителят няма поставени изисквания 

по отношение на икономическото и финансовото състояние на участниците.  

4. Технически и професионални способности: Възложителят няма поставени 

изисквания по отношение на техническите и професионални способности на участниците. 

 

IХ. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА И НЕЙНОТО 

СЪДЪРЖАНИЕ. 

1. ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА: 

1.1. При подготовката на офертите участниците са длъжни да спазват изискванията 

на възложителя. Офертата следва да отговаря на изискванията, посочени в решението и 

настоящата покана за участие в процедурата и да бъде оформена по приложените към 

документацията образци, когато това се изисква. Отговорността за правилното възприемане на 

документацията за участие се носи единствено от участниците. 

1.2. Офертите се изготвят на български език. Документи, които са на чужд език се 

представят и в превод на български. 

1.3. До изтичането на срока за подаване на офертите, всеки участник може да 

промени, да допълни или да оттегли офертата си. 

1.4. Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички 

изисквания и условия, посочени в решението и поканата за участие в процедурата. 

1.5. Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта. 

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

друг участник, не може да подава самостоятелна оферта. 

1.7. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или 

юридическо лице може да участва само в едно обединение. 

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

процедура. Под "свързани лица1’ следва да се има предвид определението по § 2, т. 45 от ДР на 

ЗОП. 

1.9. Участниците могат 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 способности и професионалната компетентност. За 

третите лица се прилага чл. 65 от ЗОП. 

1.10. Участниците посочват в офертата си подизпълнителите и дела от поръчката, 

който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. За подизпълнителите се прилага 

чл. 66 от ЗОП.  

Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за 

изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя. Възложителят няма да 

извършва директни разплащания с подизпълнителите. 

1.11. Участниците могат да посочват в офертите си информация, която смятат 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. 

1.12. Всички документи се представят в оригинал или копия, заверени от участника с 

"Вярно с оригинала". Декларациите и банковите гаранция, когато такива се изискват, се 

представят само в оригинал. 

 

2. ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТАТА: 

2.1. Документите, свързани с участието в процедурата, 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 адреса на възложителя. 
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2.2 Документите се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която 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, по следния пример: 

Наименование на Участника: ..................................................                                    

адрес за кореспонденция:……………………………………..                                    

тел.........................ел. адрес:........................... 

ОФЕРТА  
до ДГС Генерал Тошево ТП на СИДП ДП 

За участие в прако договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Абонаментно правно обслужване“ 

                                                                                             

2.3. За получените оферти при възложителя се води регистър, в който се отбелязват: 

подател на офертата; номер, дата и час на получаване; причините за връщане на офертата, 

когато е приложимо. 

2.4. При получаване на офертата върху опаковката се отбелязват поредният номер, 

датата и часът на получаването, за което на приносителя се издава документ. 

2.5. 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. 

2.6. В случаите, когато офертата се изпраща по пощата или е куриерска служба, 

участникът следва да осигури нейното своевременно пристигане преди изтичане на срока за 

подаване на оферти. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника. 

 

3. СЪДЪРЖАНИЕ НА ЗАПЕЧАТАНАТА НЕПРОЗРАЧНА ОПАКОВКА И 

УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ В НЕЯ: 

3.1. ОПИС НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ. 

3.2. СТАНДАРТЕН ОБРАЗЕЦ ЗА ЕДИННИЯ ЕВРОПЕЙСКИ ДОКУМЕНТ ЗА 

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ (ЕЕДОП) за участника, а когато е приложимо - 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. 

На основание чл. 67, ал. 4 от ЗОП Единният европейски документ за обществени 

поръчки (ЕЕДОП) се предоставя в електронен вид по образец, утвърден с акт на 

Европейската комисия. 

Електронният ЕЕДОП е част от документацията за обществена поръчка, публикувана на 

профила на купувача за конкретната обществена поръчка. Участникът попълва еЕЕДОП чрез 

информационната система за еЕЕДОП на адрес https://ec.europa.en/tools/espd. В 

информационната система участниците зареждат предоставения от възложителя файл във 

формат *.xml, попълват необходимите данни и го изтеглят и запазват във формат *.pdf и *.xml. 

Възложителят изисква участниците да предоставят ЕЕДОП в електронен формат, който 

не позволява редактирането на неговото съдържание (*.pdf). Документът трябва да бъде 

подписан с квалифициран електронен подпис от лицето, което е задължено да подпише 

ЕЕДОП. Електронно подписаният документ, записан на оптичен носител (CD, DVD, флаш 

памет) се поставя в опаковката с офертата. 

Предоставеният от участника файл, съдържащ ЕЕДОП не трябва да е заразен с вируси, 

да не съдържа макроси или изпълним програмен код. Документът следва да съдържа прав 

(некриптиран) текст. 

Не се приемат за редовно подадени по смисъла на чл. 67, ал. 4 от ЗОП подписани на 

ръка и сканирани ЕЕДОП. 

Подробно за еЕЕДОП участниците могат да се запознаят от Методическите указания на 

електронната страница на АОП. 

 

При подготовката на ЕЕДОП следва да се има предвид следното: 

3.2.1. Чрез ЕЕДОП участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и 

съответствие е критериите за подбор. В него се предоставя съответната информация, изисквана 

от възложителя, и се представят данни относно публичните регистри, в които се съдържа 

информация за декларираните обстоятелства или за компетентния орган, който съгласно 

законодателството на съответната държава е длъжен да предоставя информация за тези 

обстоятелства служебно на възложителя. 
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3.2.2. В част II, раздел „А“: Информация за икономическия оператор", в полето 

"Идентификация” участникът следва да отговори в съответствие с регистрацията си в 

търговския регистър или друг регистър съобразно националното си законодателство. 

3.2.3. В част II, раздел „А“: Информация за икономическия оператор”, в полето 

"Форма на участие" на ЕЕДОП участникът следва да отговори дали участва в процедурата 

като част от обединение. 

3.2.4. В част II, раздел „Б. Информация за представителите на икономическия 

оператор", участникът следва да отговори в съответствие с регистрацията си в търговския 

регистър или друг регистър съобразно националното си законодателство. 

3.2.5. В част II, раздел „В“: Информация относно използването на капацитета на 

други субекти”, участникът следва да отговори дали ще използва капацитета на трети лица по 

отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите 

способности и професионалната компетентност. За всяко трето лице се представя отделен 

ЕЕДОП. 

3.2.6. В част II, раздел „Г“: Информация за подизпълнители, чийто капацитет 

икономическият оператор няма да използва", участникът следва да отговори кои са 

подизпълнителите, които ще ползва. 

За всеки подизпълнител се представя отделен ЕЕДОП. 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. 

3.2.7. В част III, раздел „А“: Основания, свързани с наказателни присъди" 
участникът декларира наличието на обстоятелствата за отстраняване от участие в процедурата 

по чл. 54, ал. 1, т. I и 2 от ЗОП (осъждане за престъпления по чл. 108а, чл. 159а-159г, чл. 192а, 

чл. 209-213, чл. 301-307, чл. 321 и чл. 321а от НК или аналогични в друга държава членка или 

трета страна), както и предприетите мерки за надеждност по чл. 56 от ЗОП, когато е 

приложимо. Тези основания се отнасят за лицата, които представляват участника, членовете на 

управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват 

контрол при вземането на решения от тези органи. Лицата, задължени да декларират 

обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 и 2 са посочени в чл. 40, ал. 2 от ППЗОП. Когато 

изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗОП се отнасят за повече от едно лице, всички 

лица подписват един и същ ЕЕДОП. 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 и 2 от ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко 

лице или за някои от лицата. 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. 

3.2.8. В част III, раздел „Б“: Основания, свързани с плащането на данъци и 

социалноосигурителни вноски" участникът декларира наличието на обстоятелствата за 

отстраняване от участие в процедурата по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП, т.е. дали има задължения за 

данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от ДОПК, както 

и предприетите мерки за надеждност по чл. 56 от ЗОП, когато е приложимо. 

3.2.9. В част III, раздел „В“: Основания, свързани с несъстоятелност, конфликт 

на интереси и професионално нарушение'' участникът декларира наличието на 

обстоятелствата за отстраняване от участие в процедурата по чл. 54, ал. 1, т. 4, 5, 6 и 7 от ЗОП. 

Основанията по чл. 54, т. 7 от ЗОП се отнасят за лицата, които представляват участника, 

членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да 

упражняват контрол при вземането на решения от тези органи. Лицата, задължени да 

декларират обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 7 са посочени в чл. 40, ал. 2 от ППЗОП. Когато 

изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП се отнасят за повече от едно лице, всички лица 

подписват един и същ ЕЕДОП. 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. 7 от ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за 

някои от лицата. 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. Под "конфликт на интереси" 

следва да се разбира определението, дадено в § 2, т. 21 от ДР на ЗОП, когато възложителят, 

негови служители или наети от него лица извън неговата структура, които участват в 

подготовката или възлагането на обществената поръчка или могат да повлияят на резултата от 

нея, имат интерес, който може да води до облага по смисъла на чл. 54 от Закона за 

противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество и за който 
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би могло да се приеме, че влияе на тяхната безпристрастност и независимост във връзка с 

възлагането на обществената поръчка. 

3.2.10. В част III, раздел "Г: Специфични национални основания за изключване " 
участникът декларира наличието на: 

3.2.10.1.Обстоятелствата за отстраняване от участие в процедурата по чл. 54, ал. 1, 

т. 1 и 2 от ЗОП (осъждане за престъпления по чл. 172, чл. 194-208, чл. 213а-217, чл. 219-252 

и чл. 253-260 и чл. 352-353е от НК или аналогични в друга държава членка или трета страна). 

Тези основания се отнасят за лицата, които представляват участника, членовете на управителни 

и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при 

вземането на решения от тези органи. Лицата, задължени да декларират обстоятелствата по чл. 

54, ал. 1, т. 1 и 2 са посочени в чл. 40, ал. 2 от ППЗОП. Когато изискванията по чл. 54, ал. 1, 

т. 1 и 2 от ЗОП се отнасят за повече от едно лице, всички лица подписват един и същ 

ЕЕДОП. 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 и 2 от ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата. 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. 

3.2.10.2.Свързаност с друг участник в процедурата по смисъла на § 2, т. 45 от ДР на 

ЗОП, във връзка с§ 1, т. 13и 14 от ДР на Закона за публичното предлагане на ценни книжа. 

3.2.10.3.Пречки за участие в обществени поръчки по чл. 3, т. 8 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения е дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, 

освен ако е налице изключението по чл. 4 от същия закон. 

3.2.10.4.Предприетите мерки за надеждност по чл. 56 от ЗОП, когато е приложимо 
или наличието на изключения по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения 

с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях 

лица и техните действителни собственици; 

3.2.11. В част IV, раздел "А: Годност" в полето "Вписване в съответен 

професионален регистър" участникът посочва доказателства за съответствието си по раздел 

VIII. 1. от настоящата покана. 

 

3.3.ДОКУМЕНТИ ПО ЧЛ. 45, АЛ. 2 ОТ ППЗОП ЗА ДОКАЗВАНЕ НА 

ПРЕДПРИЕТИТЕ МЕРКИ ЗА НАДЕЖДНОСТ ПО ЧЛ. 56 ОТ ЗОП, КОГАТО Е 

ПРИЛОЖИМО. 

 

3.4.При участници обединения, които не са юридически лица - копие от документ, 

от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната 

информация във връзка с конкретната обществена поръчка: правата и задълженията на 

участниците в обединението; разпределението на отговорността между членовете на 

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

 

3.5.ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, СЪДЪРЖАЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА 

УЧАСТНИКА ОТНОСНО ЦЕНАТА - по задължителен образец приложение № 1. 

В този документ участникът посочва предлаганата обща цена за изпълнение на 

поръчката в лева без включено ДДС, и размера на месечната абонаментна вноска в лева без вкл. 

ДДС 

Ценовото предложение може да не се поставя в отделен запечатан плик. 

 

3.6.ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, съдържащо: 

3.6.1.Техническо предложение - по задължителен образец Приложение № 2 от 

образците документи на документацията за участие. 

В този документ участникът: 

- декларира съгласието си с клаузите на приложения проект на договор; 

- декларира срока на валидност на офертата; 

- декларира приемането на сроковете за плащане и за изпълнение на поръчката; 

- посочва и декларира други обстоятелства, изисквани от възложителя и посочени 

в образеца на документа. 
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3.6.2. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е 

законният представител на участника. Възложителят не изисква документите на участниците, 

поставени в запечатаната непрозрачна опаковка с офертата да бъдат в отделни пликове, папки 

и/или джобове за документи. 

 

Х. ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА:  

Поредността на провеждане на преговорите/разглеждане на офертите е с всеки един от 

участниците поотделно по реда на подаване на офертите.  

Комисията ще проведе преговори с всеки от участниците поотделно, като се придържа 

точно към първоначално определените условия и изисквания за изпълнение на поръчката.  

Резултатите от преговорите ще бъдат отразени в протокол, който се подписва от 

комисията и от участника.  

Комисията няма да оповестява постигнатите договорености с участник пред останалите 

участници освен с негово изрично съгласие.  

  Комисията ще проведе преговорите с всеки от участниците по един и същ начин, 

включително като им се предоставя еднаква информация и се задават едни и същи уточняващи 

въпроси. 

Комисията ще приложи чл. 72 ЗОП, когато установи, че предложението на някой от 

участниците, постигнато в резултат на преговорите, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от 

средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка.  

 

ХІ. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 

При успешно приключване на преговирите и сключване на договор за обществената 

поръчка се представят следните документи: 

1. Актуални документи удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от 

процедурата: 

1.1. За обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1 от ЗОП - свидетелство за съдимост; 

1.2. За обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3 от ЗОП - удостоверение от органите по 

приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя и участника; 

1.3. За обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.6 от ЗОП - удостоверение от органите на 

Изпълнителна агенция ”Главна инспекция на труда”. 

1.4. Адвокатска карта или друг удостоверителен документ от адвокатската колегия по 

вписване - заверено копие; 

Участникът, определен за изпълнител, не представя документите по т. т.1.2 и 1.4, когато 

обстоятелствата в тях са достъпни чрез публичен безплатен регистър или информацията или 

достъпът до нея се предоставя от компетентен орган на Възложителя по служебен път. 

 

Към настоящата покана прилагам следните документи: 

 

Решение за откриване на процедурата - заверено копие; 

Ценово предложение - образец № 1; 

Техническо предложение - образец № 2; 

еЕЕДОП – в отделен *zip файл. 

Проект на договор за услугата; 

 

 

 

Възложител: .........п / печат/............... 

Директор на ДГС Генерал Тошево ТП на СИДП ДП 

(инж. Йорданка чл.2 от ЗЗЛД Найденова - чл.2 от ЗЗЛД) 
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