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Образец на изисквания към офертите от ПМС №160/01.07.2016 г. 
 
 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ 
 

за участие в публична покана за избор на изпълнител на поръчка с предмет: 
 

„Организиране на събития“ по Проект “Пътеки за достъпен туризъм”, с акроним 
“Access2Heritage” реф. № 2055, MIS код 501 88 90, финансиран по Договор с УО № 

В2.6с.06 / 15.12.2017 от Програма ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция-България 2014-2020 
 

 
Участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка може да бъде всяко 

българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и 
всяко друго образувание, което има право да изпълнява услуги съгласно законодателството на 
държавата, в която то е установено. 

Когато участникът е обединение, членовете в обединението следва да представят 
документ - договор/споразумение помежду си, в който задължително се включва 
представляващия обединението. Споразумението трябва да съдържа клаузи, които гарантират, 
че:  

- всички членове на обединението са отговорни, заедно и поотделно, за изпълнението на 
договора;  

- е определен член на обединението, който е упълномощен да задължава, да получава 
указания за и от името на всеки член на обединението/консорциума;  

- всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия период на 
изпълнение на договора. Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на 
офертата;  

- участниците в обединението трябва да определят едно лице, което да представлява 
обединението/консорциума за целите на поръчката.  

Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг 
участник, не може да подава самостоятелно оферта.  

В обществената поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в 
едно обединение.  

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.  

До участие в обществената поръчка се допускат само участници отговарящи на 
изискванията на ЗАКОНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ 
СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ и ПМС 160, обявата за обществена поръчка 
и обявените условия.  
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Когато участникът се представлява от повече от едно лице, декларацията за 

обстоятелствата по  се подписва от лицето, което може самостоятелно да го представлява. 
Съгласно чл.40, ал.1 от ППЗОП  тези лица са, както следва: 
1. при събирателно дружество – лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския 

закон; 
2. при командитно дружество – неограничено отговорните съдружници по чл. 105 от 

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

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

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

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

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

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

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

11. в случаите по т. 1 - 7 – и прокуристите, когато има такива; 
12. за чуждестранните лица – лицата, които представляват, управляват и контролират 

кандидата или участника съгласно законодателството на държавата, в която са установени. 
В случаите по т. 11 и 12, когато лицето има повече от един прокурист или 

представляващ, управляващ и контролиращ, декларацията се подава само от прокуриста, в 
чиято представителна власт е включена територията на Република България, съответно 
територията на държавата, в която се провежда процедурата при възложител по чл. 5, ал. 2, т. 
15 от ЗОП. 

На основание чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните 
от тях лица и техните действителни собственици нямат право да участват в процедурата - пряко 
и/или косвено дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим. В 
случай, че са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДЮПДПКЛТДС, във връзка с чл. 5, 
ал.1, т. 3 от ЗИФОДЮПДПКЛТДС, след изтичане на срока по параграф 14 от ПЗР лицата, ако 
не са привели дейността си в в съответствие с изискванията на закона подлежат на 
отстраняване, а ако процедурата е приключила и е сключен договор, то последиците за него са 
съгласно чл. 5, ал. 1, т. 3 и ал. 2 от закона.  
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Възложителят ще отстрани всеки участник, за когото не може да бъде извършена  
идентификация на клиента, чрез регламентираните в Закона за мерките срещу изпирането на 
пари (ЗМИП) способи, включително когато клиентът е юридическо лице - на физическите лица, 
които са негови действителни собственици 1, по смисъла на §2, ал. 1 от ДР на ЗМИП, както и 
ако не са декларирани обстоятелствата по чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗМИП. 

Възложителят ще отстрани участник, за когото са налице обстоятелствата по по чл. 69 от 
Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество. 

Когато се предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката 
изпълнителят сключва договор за подизпълнение. Независимо от възможността за използване 
на подизпълнители отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на 
изпълнителя. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за 
обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, при условията 
на ПМС 160. При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на 
възложителя всички документи, които доказват изпълнението на условията на подизпънителя, 
посочен в офертата. 

Участникът представя оферта за участие в настоящата обществена поръчка по 
приложени образци, като при изготвянето им не може да ги променя и следва да се съобрази с 
всички изисквания, отразени в образците, обявата за обществена поръчка и настоящите 
условия.  

Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен участник в обществената поръчка, 
ако може самостоятелно да подава оферти и да сключва договори съгласно законодателството 
на държавата, в която е установен. 

Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в обществената поръчка.  
Всички разходи за подготовка и участие в настоящата обществена поръчка са за сметка 

на участника.  
Правоспособност за упражняване на професионална дейност:Възложителя не 

поставя изисквания за Правоспособност за упражняване на професионална дейност. 
Икономическо и финансово състояние: Възложителя поставя изисквания за 

икономическо и финансово състояние на участника – минимум 20 000 лв. оборот за последните 
3 години. 

Подготовка и съдържание на офертата:  
Офертата следва да отговаря на всички изисквания, поставени от Възложителя и да бъде 

оформена по приложените образци. Условията посочени в документите и образците са 
задължителни за участниците и не могат да бъдат променяни от тях.  

Всеки участник може да представи само една оферта за участие в обществената поръчка. 
Не се допуска представянето на различни варианти на офертата.  

Офертата се изготвя на български език и се подписва от законния представител на 
участника или от изрично упълномощено лице или лица, като в офертата се прилага 
нотариално заверено пълномощно /оригинал или нотариално заверено копие/ от 
представляващия участника. По изключение в офертата могат да бъдат изписани на латиница 
специфични технически или търговски термини. Документите, представени на чужд език, 
следва да бъдат придружени с превод на български език. 

Всички документи се представят в оригинал, с изключение на тези, за които изрично е 
записано, че може да се представят чрез „заверено от участника копие”. За такъв документ се 
счита този, при който върху копието на документа, представляващият участника е записал: 
„Вярно с оригинала”, поставил е собственоръчен подпис под заверката и печат. 
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Съдържание на офертата. Всяка оферта трябва да съдържа следните документи: 
1. Представяне на участника, изготвено по образец Приложение №1 включва: посочване 

на единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, 
БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на 
държавата, в която участникът е установен (чуждестранните юридически лица представят 
съответен еквивалентен документ, издаден от съдебен или административен орган в държавата, 
в която са установени); адрес, включително електронен за кореспонденция  
при провеждането на обществената поръчка; информация за обслужваща банка, включително и 
банкова сметка. Представя се от участника, а когато участникът е обединение се представя от 
всяко физическо или юридическо лице, което участва в него. 
          2. Оферта с със Справка за общия оборот през последните 3 години и Списък на 
изпълнените услуги, които са еднакви, еквивалентни или сходни с предмета на поръчката- 
Приложение № 2.  

3. Декларация на кандидата по чл. 12, ал.1, т.1 от ПМС 160/01.07.2016 г. - Приложение 
№3.  

4. Техническо предложение за изпълнение на поръчката – изготвя се по приложения 
образец Приложение №4. 

   5. Ценово предложение – изготвя се по приложения образец Приложение №5. Ценовото 
предложениесъдържа обща цена за извършване на услугата. Предлаганата обща цена не може 
да превишава прогнозната стойност на поръчката – 51340.54 лева (петдесет и една хиляди 
триста и четиридесет лева и петдесет и четири стотинки) без ДДС. Предлаганата цена да е 
крайна в български лева без включен ДДС, и следва да включва всички разходи по изпълнение 
на поръчката. Предлаганата цена е окончателна и запазва размера си до приключване на 
договора. Предлаганата обща цена с ДДС не може да превишава 61608.65 лева (шестдесет и 
една хиляди шестстотин и осем лева и шестдесет и пет стотинки) 

6. Декларация за липса на свързаност с друг участник в обществената поръчка – изготвя 
се по приложения образец Приложение №6.  

7. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (когато е приложимо) – 
изготвя се по приложения образец Приложение №7. Декларацията се представя само в 
случаите, в които ще бъде използван подизпълнител. 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. За подизпълнителите се 
представят следните документи: Декларации – Приложение №3, Приложение №6, 
Приложение №8, Приложение №9, Приложение №10 и Приложение №11 от 
съответстващата документация, както и да представят документи за подбор, ако са изискуеми 
за частта на поръчката, която ще изпълняват. Предствят се доказателства за поетите от 
подизпълнителя задължения. Плащанията на подизпълнителя се извършват съгласно 
договора-проект.  

8. Декларация по по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари– 
Приложение №8; 

 9. Декларация по чл. 3, т.8 и 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 – изготвя се по приложения образец 
Приложение №9. В зависимост от правно-организационната форма на участниците, 
декларацията се представя от едно от лицата, посочени в чл. 40, ал. 1 от ППЗОП.  



Този документ е създаден в рамките на Проект “Пътеки за достъпен туризъм”, Абревиатура “Access2Heritage ”реф. № 2055, Договор с УО № В2.6с.06 / 15.12.2017, MIS код 
501 88 90  финансиран по Програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция-България 2014-2020”, съфинансирана от ЕФРР и националния бюджет на участващите 
страни. Цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ е на Сдружение Екосвят Родопи“– Смолян и при никакви обстоятелства не може 
дасесчита,чеотразяваофициалнотостановищенаЕвропейския съюз,научастващитедържави,наУправляващия органина Съвместния секретариат http://www.greece-
bulgaria.eu/ 
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10. Декларация във връзка с обработване на лични данни – Приложение №10; 
11. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие 

на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество - Приложение №11; 
12. При участници обединения – оригинал или нотариално заверено копие на документ, от 

който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и информация във 
връзка с конкретната обществена поръчка.  

13. Списък/опис на документите, съдържащи се в офертата – Приложение №12; 
Изисквания към изпълнението на услугата – изпълнението на услугата следва да е в 

съответствие с Техническата спецификация, представената концепция и договора за възлагане 
на обществена поръчка.  

Класиране на офертите– съгласно приложената Методика 
Условия и срок за получаване на офертите 
1. Получаване на документите за участие: Документи за участие могат да бъдат 

изтеглени безплатно от интернет страница на Сдружение „Екосвят Родопи“ - гр.Смолян: 
www.еorodopi.eu  

2. Срок за получаване на офертите:  
2.1. Участниците депозират офертите си заедно с необходимите документи за участие 

до 17:00 часа на 09.09.2019 г. Всеки участник може да представи само една оферта.  
2.2. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от кандидата лично или от  

упълномощен от него представител, по куриер или по пощата с препоръчано писмо с обратна 
разписка (доставката се заплаща от изпращача), на адреса на бенефициента, посочен в 
публичната покана: 

гр. Смолян, бул. „България“ № 5 
За Сдружение „Екосвят Родопи“, тел. +359 889532745  

2.3. 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  поканата.  
2.4. При приемане на офертата в деловодството върху опаковката се отбелязват 

поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се регистрират във 
входящ регистър, за което на приносителя се издава документ (входящ номер).  

2.5. Опаковката с офертата трябва да бъде получен реално в Сдружение „Екосвят 
Родопи“ – Смолян до 17:00 часа на 09.09.2019 г.  

Не се приемат за участие и оферти, които са представени след изтичане на крайния срок 
за получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост.  

2.6. Кандидатите могат да допълват своите оферти в рамките на определения срок за 
подаване на оферти. 
             2.7. Всеки участник следва да осигури своевременното получаване на офертата от 

възложителя. При изпращане на офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, той 
следва да я изпрати така, че да обезпечи нейното получаване на посочения от възложителя 
адрес до изтичане на крайния срок за получаване на офертите. Рискът от забава или загубване 
на офертата е за 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 
съдействия като получаване чрез поискване от пощенски клон, или други подобни. 
 


