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I. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

II. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

III. ИЗИСКВАНИЯ И УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА, РЕДА И УСЛОВИЯТА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА
ПОРЪЧКА
Тези указания определят общите правила за подготовката на офертата и изискванията към
участниците в публично състезание, съгласно глава двадесет и пета от Закона за обществените
поръчки/ЗОП/.
В съответствие с чл. 5, ал. 2 от ЗОП възложител на настоящата обществена поръчка е
Директорът на Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ (ДНПЦБ).
А. ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА:
Предметът на обществената поръчка е услуга за „Възстановяване и опазване на главоч в
Национален парк „Централен Балкан“ (НПЦБ) по проект №BG16M1OP002-3.007-0006
„Възстановяване и опазване на природни местообитания и видове в Национален парк
„Централен Балкан“.
Поръчката включва изпълнението на следните дейности:

Дейност 1 Проучване на състоянието на локалните популации на главоча в
басейна на р. Вит по отношение на численост, биомаса и размерна структура за избор на
локална донорна популация.

Дейност 2 Проучване на състоянието на речни местообитания, по набор от
ключови парараметри (скорост на течението, дълбочина на водата, тип на дънния субстрат),
наличие на замърсяване, състояние на хранителната база в реките Стара Рибарица, Заводна и
Костина в НПЦБ, с цел избор на участъци за извършване на реинтродукция на главоча.

Дейност 3 Оценка на съществуващата информация и адаптиране на методика за
изкуствено размножаване на вида.

Дейност 4 Създаване на експерименталната лабораторна установка за
изкуствено размножаване и отглеждане на главоч.

Дейност 5 Размножаване на вида в изкуствени условия и отглеждане на
размножените in-situ екземпляри до достигане на възраст, подходяща за реинтродукция.

Дейност 6 Улов, маркиране и директна реинтродукция на възрастни екземпляри
в подбрани участъци от реките Стара Рибарица, Костина и Заводна.

Дейност 7 Реинтродукция на ювенилни екземпляри главоч от изкуствено
размножените в лабораторни условия.

Дейност 8 Пост-реинтродукционен мониторинг, с цел оценка на резултатите по
отношение на оцеляемост, жизненост, нарастване, миграция от първоначалните места на
освобождаване на екземплярите.
Настоящата обществена поръчка не включва обособени позиции. След като Възложителят се е
съобразил с изискванията на чл. 46, ал. 1 от ЗОП, той е взел мотивирано решение да не разделя
поръчката на обособени позиции, поради следните мотиви:
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Организацията на работния процес и качественото изпълнение на поръчката обуславя
необходимостта дейностите да се извършат от един изпълнител. В противен случай,
координирането на различни изпълнители за обособените позиции би могло сериозно да
застраши качественото и своевременното изпълнение на поръчката. Всички дейности, които
следва да се реализират в рамките на изпълнение на договора, са от такова естество и са
взаимосвързани по начин и в степен, които при разделяне на обособени позиции биха довели
до съществени затруднения за постигане на желания краен резултат – срочно и качествено
изпълнение на проекта. Разделянето на обществената поръчка на обособени позиции би
причинило значително забавяне и затруднения за възложителя при изпълнение на предмета на
договора. Това крие сериозни рискове от забавяне реализацията на проекта. Възлагането на
поръчката, без тя да бъде разделяна на обособени позиции, гарантира постигане на оптимален
резултат, тъй като отговорността за координиране и контролиране качеството на работа на
експертите ще бъде на избрания Изпълнител. В противен случай Възложителят трябва да
отдели допълнителни ресурси, каквито не е предвиждал, за да осъществява контрол върху
изпълнението на повече от един изпълнител. Нецелесъобразно е разделянето на обществената
поръчка на обособени позиции, тъй като това ще доведе до значителни трудности при
изпълнението й, до неефективност и неикономичност.
В допълнение на изложеното, обществената поръчка не е разделена на обособени позиции и
поради факта, че включва дейности във връзка с изпълнение на един единствен проект
BG16M1OP002-3.007-0006 „ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДНИТЕ
МЕСТООБИТАНИЯ И ВИДОВЕ В НАЦИОНАЛЕН ПАРК „ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН” С
ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА” 20142020”.
Обект на настоящата обществена поръчка е „услуга“ по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП.
Код по СРV номенклатура - 90721700
Описание: Услуги, свързани с опазване на застрашените видове
Източник на финансиране на настоящата обществена поръчка: Финансирането е
осигурено по проект BG16M1OP002-3.007-0006 "Възстановяване и опазване на природните
местообитания и видове в Национален парк „Централен Балкан” по процедура чрез директно
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16М1OРОО2-3.007 „Подобряване на
природозащитното състояние на видове и типове природни местообитания на територията
на мрежата Натура 2000, попадащи в национални паркове, природни паркове и поддържани
резервати" от Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г.".
1. Критерий за възлагане на поръчката:
Класирането на офертите се извършва на база комплексна оценка на офертите, съобразно
приложената в настоящата документация методика за оценка, въз основа на икономически найизгодна оферта, като избраният критерий е „оптимално съотношение качество/цена” (чл. 70, ал.
4, т. 3 във връзка с чл. 70 ал. 2, т. 3 от ЗОП).
2. Място и срок за изпълнение на поръчката:
2.1.Мястото за изпълнение на услугите, предмет на настоящата обществена поръчка е
административните офиси на ДНПЦБ и територията на Национален парк „Централен Балкан”,
както и офисите на избрания Изпълнител.
2.2. Срок за изпълнение:
Срокът за изпълнение на услугите е до изпълнение на всички поети от Страните задължения по
Договора, но не по-късно от 10.06.2023г.
Изпълнението на договора започва от датата на подписване на договора.
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3. Срок на валидност на офертите:
Срокът на валидност на офертите е 6 (шест) календарни месеца, считано от датата, посочена
като краен срок за получаване на офертите.
4. Прогнозна стойност:
4.1. Прогнозната стойност на настоящата обществена поръчка е в размер на 88 494,17лв.
без ДДС (осемдесет и осем хиляди четиристотин деветдесет и четири лева и 17
стотинки). Същата е определена в резултат на проведена пазарна консултация съгласно
разпоредбите на чл. 21 (2) от ЗОП. Ценовите предложения на участниците не трябва да
надхвърлят прогнозната стойност на настоящата поръчка. В цената се включват всички
разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват в
Техническата спецификация. Участник, предложил цена по-висока от прогнозната стойност, ще
бъде отстранен от участие в процедурата.
5. Разходи за изработване на офертите:
Разходите за изработването и подаването на офертите са за сметка на участниците в
процедурата. Участниците не могат да имат претенции по направените от самите тях разходи
по подготовката и подаването на офертите им, включително и при отстраняване от участие.
Б. УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА
1.Участник в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка може да бъде всяко
българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, техни обединения, както и всяко
друго образувание, което има право да изпълнява услуги съгласно законодателството на
държавата, в която то е установено. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници
в процедурата за възлагане на обществена поръчка.
На следващо място, клон на чуждестранно лице има право да бъде самостоятелен участник в
процедурата, ако може самостоятелно да подава оферта и да сключва договор съгласно
законодателството на държавата, в която е установен. В такъв случай, ако за доказване на
съответствие с изискванията за технически и професионални способности, клонът се позовава
на ресурсите на търговеца, клонът представя доказателства, че при изпълнение на поръчката ще
има на разположение тези ресурси.
Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг кандидат
или участник, не може да подава самостоятелно оферта. Едно физическо или юридическо лице
може да участва само в едно обединение.
2. Изисквания към обединенията
В процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка могат да участват обединения
на физически и/или юридически лица без оглед на правната им форма или статут.
Възложителят не поставя и няма изискване за създаване на юридическо лице, в случай че
избраният за Изпълнител, участник е обединение от физически и/или юридически лица.
В случай че участникът е обединение, същият задължително представя документ (договор или
друг еквивалентен документ в оригинал или заверено копие), от който да е видно правното
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основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с настоящата
обществена поръчка:
 правата и задълженията на участниците в обединението;
 разпределението на отговорността между членовете на обединението;
 дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.
Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, Възложителят поставя следните
изисквания:
 да бъде определен и посочен партньор, който да представлява обединението за целите
на настоящата обществена поръчка;
 да е налице солидарна отговорност на участниците в обединението при изпълнение на
поръчката.
Ако обединението бъде избрано за изпълнител на обществената поръчка и същото не е
юридическо лице, то след сключване на договора за изпълнение на обществената поръчка
трябва задължително да открие банкова сметка на обединението и да води самостоятелно
счетоводство. Плащанията по договора за обществената поръчка ще се извършват по банкова
сметка на обединението.
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. В случай, че обединението не е регистрирано, при възлагане изпълнението на
дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка, участникът следва да извърши
регистрацията по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на
държавата, в която обединението е установено, след като бъде уведомен за извършеното
класиране и преди подписване на договора за възлагане на настоящата обществена поръчка.
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.
3. Изисквания към подизпълнители
С офертата си участниците могат без ограничения да предлагат ползването на подизпълнители.
Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за изпълнение на
договора за обществената поръчка е на изпълнителя.
В съответствие с чл. 66, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП участниците посочват в офертата
подизпълнителите и делът 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 не следва да са налице основания за
отстраняване от процедурата.
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4. Лично състояние на участниците
4.1.В съответствие с чл. 54, ал.1, т. 1 -7 от ЗОП, възложителят ще отстрани от участие в
процедурата за възлагане на обществената поръчка всеки участник, за когото е налице някое от
следните обстоятелства:
 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;
 е осъден с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези, посочени погоре, в друга държава -членка или трета страна;
 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; Условието не се прилага, когато размерът на неплатените дължими
данъци или социалноосигурителни вноски е до 1 на сто от сумата на годишния общ
оборот за последната приключена финансова година, но не повече от 50 000 лв.
 е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;
 е установено, че
- е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на
основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
- не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на
основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
 е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение,
нарушение на чл. 61, ал.1, чл.62, ал.1 или ал.3, чл. 63, ал.1 или ал.2, чл118, чл.128, чл.228, ал.3,
чл.254 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;

е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.
Забележка: Информацията относно липсата или наличието на основания за отстраняване по
чл. 54, ал.1 от ЗОП се попълва в ЕЕДОП, част ІІІ.
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 такива, доказващи, съответствието
му с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и
третите лица, ако има такива. Възложителят няма право да изисква документи, които вече
са му били предоставени,до които има достъп по служебен път или чрез публичен регистър,
или които могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до националните бази
данни на държавите -членки.
Лицата, които декларират липсата на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП
са:
 представляващите по регистрация
 членовете на управителни и надзорни органи, съгласно документа за регистрация.
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.
 представляващите по пълномощие - когато кандидатът или участникът/член на
управителен или контролен орган се представлява от физическо лице по пълномощие,
основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят и за това физическо лице.
Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, има право да представи
доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки

7

наличието на съответното основание за отстраняване, в съответствие с чл. 56 от ЗОП. За тази
цел участникът може да докаже че:
 е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП, включително начислените лихви
и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени;
 е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди,
настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение;
 е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал на
компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически,
организационни и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или
нарушения.
 е платил изцяло дължимото вземане по чл. 128, чл. 228, ал.3 или чл.245 от Кодекса на
труда.
В случай, че участник е предприел мерки за доказване на надеждност по чл. 56, ал.1, т.1-4 от
ЗОП тези мерки се описват в свободен текст от участника и се прилагат доказателства в
подкрепа на същите. Мотивите за приемане или отхвърляне на предприетите от участника
мерки и представените доказателства се посочват в протокола от работа на комисията и
съответно в решението за избор на изпълнител или за прекратяване.
Информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и
условията на труд, които са в сила в Република България:
Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията свързани с
данъци, осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд,
които са в сила в Република България и относими към дейностите предмет на поръчката,
както следва:
Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:
Национална агенция по приходите :
Информационен телефон на НАП - 0700 18 700; интернет адрес: www.nap.bg
Относно задълженията за опазване на околната среда:
Министерство на околната среда и водите - София 1000, бул. "Княгиня Мария Луиза " № 22,
Телефон: 02/940 6237;
-Интернет адрес: http://www.moew. government.bg
Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд:
Министерство на труда и социалната политика:
Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg
София 1051, ул. Триадица №2
Телефон: 02 81 19 443
4.2.Специфични основания за изключване.
В раздел Г от еЕЕДОП се предоставя информация относно националните основания за
изключване. Съгласно действащата редакцията на ЗОП, национални основания за отстраняване
са:
осъждания за престъпления по чл. 194 - 208, чл. 213а - 217, чл. 219 - 252 и чл. 254а 255а и чл. 256 - 260 НК (част от чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП) или информация и за престъпления,
аналогични на описаните, когато лицата са осъдени в друга държава членка или трета страна.
нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от
Кодекса на труда (част от чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);
нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност в
сила от 23.05.2018 г. (част от чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);
наличие на свързаност по смисъла на пар. 2, т. 45 от ДР на ЗОП между кандидати/
участници в конкретна процедура (чл. 107, т. 4 от ЗОП);
наличие на обстоятелство по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,

-

8

контролираните от тях лица и техните действителни собственици;
обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество.
Забележка: Липсата на обстоятелства, свързани с националните основания за отстраняване
се декларира в ЕЕДОП в полето „Прилагат ли се специфичните национални основания за
изключване“. Отговор „не“ се отнася за всички обстоятелства. При отговор „да“ лицето
трябва да посочи конкретното обстоятелство, както и евентуално предприетите мерки за
надеждност по отношение на него в приложимото поле на ЕЕДОП.
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 такива, доказващи, съответствието
му с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и
третите лица, ако има такива. Възложителят няма право да изисква документи, които вече
са му били предоставени,до които има достъп по служебен път или чрез публичен регистър,
или които могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до националните бази
данни на държавите -членки.
Участникът декларира липсата на основания за отстраняване от участие в процедурата и
съответствие с поставените критерии за подбор чрез попълване на Единен европейски
документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).
Кандидатите и участниците могат да използват ЕЕДОП, който вече е бил използван при
предходна процедура за обществена поръчка, при условие че потвърдят, че съдържащата се в
него информация все още е актуална.
Възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на заявленията за участие
или офертите представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва
информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното
провеждане на процедурата.
Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, ЕЕДОП се подава от всеки от
участниците в обединението. При необходимост от деклариране на обстоятелства, относими
към обединението, ЕЕДОП се подава и за обединението.Когато е приложимо
ЕЕДОП попълва и всеки един подизпълнител, както и всяко лице, чиито ресурси ще бъдат
ангажирани при изпълнението на поръчката.
В ЕЕДОП се предоставя (чрез деклариране) съответната информация, изисквана от
възложителя и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните
обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в
която кандидатът или участникът е установен, са длъжни да представят информация.
Когато офертата е подписана от пълномощник информация за пълномощника се попълва в
ЕЕДОП и ЕЕДОП се подписва и от пълномощника.
Индивидуалните участници изготвят и подават един ЕЕДОП, подписан от:
 лицата, които представляват участника по регистрация;
 лицата, които са членове на управителни и надзорни органи, съгласно документа за
регистрация; при член ЮЛ ЕЕДОП се подписва от представляващите го физически
лица по регистрация;
 физически лица, представляващи участник (член на управителен или контролен
орган) по пълномощие.
Когато е налице необходимост от защита на техните лични данни или при различие в
обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията относно посочените изисквания
се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата.
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 от ЗОП, ЕЕДОП може да се подпише
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само от едно от тези лица, в случай че подписващият разполага с информация за
достоверността на декларираните обстоятелства по отношение на останалите задължени лица.
Участник, който участва самостоятелно в обществената поръчка, но ще ползва капацитета на
трето/и лице/а по отношение на критериите, свързани с технически способности и
професионална компетентност, посочени от възложителя, представя попълнен отделен ЕЕДОП
за всяко едно от третите лица. По отношение на тези трети лица не следва да са налице
основания за отстраняване от процедурата. Участник, който участва самостоятелно в
обществената поръчка, но ще ползва капацитета на подизпълнител/и предоставя попълнен
отделен ЕЕДОП за всеки подизпълнител.
При поискване от страна на Възложителя участниците представят информация относно правноорганизационната форма, под която осъществяват дейността си и списък на задължените лица
по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП.
При необходимост от деклариране на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 6 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.
4.3. Други основания за отстраняване от участие:
Освен на основанията по чл. 54 от ЗОП и на останалите специфични национални основания за
изключване, възложителят ще отстранява от участие:
1. участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго
условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в документацията;
2. участник, който е представил оферта, която не отговаря на:
а) предварително обявените условия за изпълнение на поръчката;
б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право,
приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично,
социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 на ЗОП;
3. участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или чиято оферта
не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 - 5 от ЗОП;
4. участници, които са свързани лица.
5. участник, подал оферта, която не отговаря на условията за представяне, включително за
форма, начин и срок.
5. „Профил на купувача”:
Възложителят поддържа „Профил на купувача”
https://visitcentralbalkan.net/профил-на-купувача-1.html, който представлява обособена част от
електронна страница на ДНПЦБ https://visitcentralbalkan.net/,и за който е осигурена публичност
и пълно приложение в съответствие с разпоредбите на ЗОП.
От датата на публикуване на решението за откриване на процедурата и обявлението за нея в
регистъра на АОП, възложителят публикува в профила на купувача документацията за участие
в процедурата и предоставя неограничен пълен безплатен достъп по електронен път до нея на
посочения по-горе раздел „Профил на купувача”. Желаещите да я получат могат да направят
това, като я изтеглят от официалния сайт на ДНПЦБ, Раздел „Профил на купувача”.
Документацията за участие е напълно безплатна!
6. Разяснения и допълнителна информация
6.1. Искания за предоставяне на разяснения или на допълнителна информация могат да се
правят до 5 (пет) календарни дни преди изтичането на срока за получаване на офертите от
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всяко заинтересовано лице - лично, или чрез лице с представителна власт, или чрез изрично
упълномощено друго лице, по някой от допустимите способи, по пощата, електронна поща или
куриерска служба на пощенския адрес на възложителя. Отговорност на заинтересованите лица
е да осигурят получаването на исканията за разяснения от възложителя в срока по ЗОП, без да
ангажират възложителя с ангажимент по получаването му лично от пощенска станция или
централа на куриерска служба. Възложителят не предоставя разяснения, ако искането е
постъпило след посочения срок.
6.2. Възложителят ще предостави разясненията в 3-дневен срок от получаване на искането. На
посоченият интернет адрес: https://visitcentralbalkan.net/ - Профил на купувача, в досието на
обществената поръчка, възложителят ще публикува разяснения и отговори на постъпили
запитвания.
6.3. С разясненията не може да се въвеждат промени в условията на процедурата.
7. Общи указания – разяснения
До приключване на процедурата за възлагане на обществена поръчка не се позволява размяна
на информация по въпроси, свързани с провеждането й, освен по реда, определен в ЗОП и в
документацията, между заинтересовано лице, участник или техни представители и служители и
експертите на ДНПЦБ.
Всички комуникации и действия между възложителя и участниците, свързани с
настоящата процедура в процеса на избор на изпълнител, са в писмен вид и само на
български език. Писма/кореспонденция, представени на чужд език, се представят
задължително и в превод на български език, в противен случай не се разглеждат.
Отговорите от страна на възложителя са изцяло и само на български език.
Обменът на информация между възложителя и участника може да се извършва по един от
следните допустими начини:
а) лично - срещу подпис;
б) по пощата - чрез препоръчано писмо с обратна разписка, изпратено на посочения от
участника адрес;
в) чрез куриерска служба;
г) по електронен път - по електронна поща. При уведомяване по електронна поща (вкл. и такава
посочена на официален уеб сайт на участника), моментът на получаването от
участника/заинтересовано лице/изпълнител ще се счита от датата на получено при възложителя
електронно
генерирано
автоматично
потвърждение
за
доставено
електронно
известяване/уведомяване;
д) чрез комбинация от тези средства.
Писмата и уведомленията следва да бъдат адресирани до посоченото за тази цел лице за
контакти. При промяна в посочените данни за кореспонденция участниците са длъжни в срок
до 3 (три) календарни дни надлежно да уведомят възложителя.
Неправилно посочени данни за кореспонденция или неуведомяване за промяна на същите
освобождава възложителя от отговорност за неточно изпращане на уведомленията или
информацията.
7.1.При подаване на офертата си участникът може да посочи в своята оферта, чрез Декларация
по негов образец, коя част от офертата, в съответствие с чл. 102 от ЗОП, има конфиденциален
характер и да изисква от възложителя да не я разкрива. Участниците не могат да се позовават
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на конфиденциалност по отношение на предложенията от офертите им, които подлежат на
оценка (чл. 102, ал. 2 от ЗОП).
7.2. С акта на представянето на офертата се счита, че всеки участник е декларирал, че е
съгласен и безусловно приема поставените в документацията за участие в процедурата за
възлагане на обществената поръчка условия, срокът на валидност на офертите и указания за
участие в обществената поръчка, както и с техническата спецификация и проекта на договор за
обществената поръчка.
С представяне на оферта за участие в настоящата процедура се приема, че всеки участник/
подизпълнител/ трето лице е запознат/о с определенията „нередност” и „измама”:
- „нередност“ означава всяко нарушение на правото на Съюза или на националното
право, свързано с прилагането на тази разпоредба, произтичащо от действие или бездействие на
икономически оператор, участващ в прилагането на европейските структурни и инвестиционни
фондове, което има или би имало за последица нанасянето на вреда на бюджета на Съюза чрез
начисляване на неправомерен разход в бюджета на Съюза – съгласно чл. 2 (36) от Регламент
(ЕС) № 1303/2013 на Европейския Парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне
на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския
социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските
райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за
Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и
Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/ 2006 г.
на Съвета;
- „измама“ /по отношение на разходи/ е всяко умишлено действие или бездействие,
свързано с използването или предоставянето на фалшиви, грешни или непълни изявления или
документи, което води до злоупотреба или неправомерно ползване на средства от общия
бюджет на Европейските общности /ЕО/ или от бюджети, управлявани от ЕО или от името на
ЕО, укриване на информация в нарушение на конкретно задължение със същия резултат или
използването на такива средства за различни цели, от тези за които първоначално са били
отпуснати – съгласно националното законодателство и чл. 1 от Конвенцията за защита на
финансовите интереси на ЕО.
8. Критерии за подбор, които се отнасят до годността за упражняване на професионалната
дейност, икономическото и финансовото състояние и техническите и професионалните
способности.
8.1. Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност по чл. 60 ал. 1 от
ЗОП.
Възложителят не поставя изисквания за годност (правоспособност) за упражняване на
професионална дейност
8.2.Икономическо и финансово състояние по чл. 61 от ЗОП.
Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние.
8.3.Технически и професионални способности по чл. 63 от ЗОП.
8.3.1. Изисква се участникът в процедурата /самостоятелно или като участник в обединение/
през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, да е изпълнил
минимум 1 /една/ дейност/услуга, идентична или сходна с предмета на настоящата обществена
поръчка.
Под дейност/услуга, която е с предмет „идентичен или сходен с предмета на обществената
поръчка“, следва да се разбира: анализ/изследване/оценка/мониторинг на ихтиофауна.
Възложителят не поставя изискване за обем.
Горепосочената дейност/услуга, трябва да е приключена и приета от съответния възложител,
преди датата на подаване на офертата от участника.
Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице, съответствието с критерия за
подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него.
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Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, съответствието с критерия за
подбор се доказва и от тях, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях
следва да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.
Когато участникът предвижда участие на трети лица, те трябва да отговарят на съответните
изисквания на критерия за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния
капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.
При подаване на оферта, информацията относно изискването се посочва от участника в Част
IV: "Критерии за подбор", буква В: "ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ
СПОСОБНОСТИ" от еЕЕДОП.
Съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП, Възложителят може да изисква по всяко време след отварянето
на офертите представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва
информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане
на процедурата. В тези случаи, както и при сключване на договор за изпълнение на поръчката,
съответствието с изискването се доказва с представянето на копия от договори, придружени с
приемо-предавателен протокол и/или референции.
В. ОФЕРТА
1. Подготовка на офертата:
 Офертата не може да съдържа варианти или опции;
 Отговорността за правилното разбиране на условията от обявлението и документацията
за участие се носи единствено от участниците;
 Участниците трябва да проучат всички указания и условия за участие, дадени в
документацията за участие;
 При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените
от възложителя условия;
 Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички изисквания и
условия, посочени в тази документация, при спазване на ЗОП;
 До изтичането на срока за подаване на офертите, всеки участник в процедурата може да
промени, допълни или да оттегли офертата си;
 Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта;
 Лице, което участва като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да
представя самостоятелна оферта;
 Представените образци в документацията за участие и условията, описани в тях, са
задължителни за участниците. Офертите на участниците трябва да бъдат напълно
съобразени с тези образци;
 Офертата и всички нейни съставни части се подписва от лицето, представляващо
участника или от надлежно упълномощено лице или лица, като в офертата НЕ се
прилага пълномощното от представляващия участника, а информацията за неговата
представителна власт се описва в представения ЕЕДОП.
2. Опаковане и подаване/приемане на офертата
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, посочен от възложителя.
Документите се представят в запечатана непрозрачна „опаковка” (общ плик или кашон или
друга форма на опаковане) с ненарушена цялост, върху която се посочват:
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-

наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е
приложимо;
адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес;
наименованието на поръчката, за която се подават документите;
наименование и адрес на възложителя.

Опаковката включва документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от Правилника за прилагане на
Закона за обществените поръчки (ППЗОП), опис на представените документи, както и
отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който съдържа
ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП.
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.
При получаване на офертата върху опаковката се отбелязват номерът, датата и часът на
получаването, за което на приносителя се издава документ.
Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или
са в прозрачна, незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост.
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 горепосоченият регистър. Не се допуска приемане на оферти от лица,
които не са включени в списъка.
Получените оферти се предават на председателя на комисията, за което се съставя протокол с
данните на участниците. Протоколът се подписва от предаващото лице и от председателя на
комисията.
Върху плика не се поставят никакви други обозначения.
Офертата се представя на следния адрес:
ДИРЕКЦИЯ "НАЦИОНАЛЕН ПАРК ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН", ПК. 5300 гр. Габрово, ул.
„Бодра смяна“ № 3, етаж 3, стая 301, всеки работен ден от 8:00 до 16.30 часа до крайната
датата за подаване на оферти, която е посочена в обявлението.
Възложителят не носи отговорност за получаване на оферти, в случай че се използва друг
начин за представяне. До изтичане на срока за получаване на оферти, всеки участник може да
промени, допълни или оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява понататъшното участие на участника в процедурата.
Допълнението и промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и условията за
представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде отбелязан и текст
“Допълнение/Промяна на оферта (с входящ номер)”.
3. Съдържание на офертата
В съответствие с чл. 39 и чл.47 от ППЗОП офертата се състои от следното:
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3.1. „ДОКУМЕНТИ ОТНОСНО ЛИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА
ПОДБОР“- с информацията и документите за деклариране и доказване на личното състояние
на участника и съответствието му с критериите за подбор:
а) Опис на представените документи, съдържащи се в офертата, съгласно чл.47, ал.3 от
ППЗОП, подписан от участника, изготвен в свободен текст от всеки участник.
б) Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника 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.
Съгласно чл. 67, ал. 4 от ЗОП, ЕЕДОП се предоставя в електронен вид /на оптичен носител/ по
образец, утвърден с акт на Европейската комисия.
ЕЕДОП е представен в настоящата документация във формат "espd-request.xml"Образец
№ 1, но е допустимо да бъде използван и образеца в *.doc формат, публично достъпен
чрез сайта на АОП.
„Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)“, попълнен в съответствие
с изискванията на ЗОП, ППЗОП и настоящите Указания - попълва се в електронен вид Образец
№ 1 (файл с наименование espd-request.xml от архивирания образец) чрез онлайн системата на
АОП за електронната услуга, на интернет адрес: https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=bg.
Освен с указанията на Възложителя участниците следва да се запознаят с информацията,
свързана с еЕЕДОП, в рубриката „Въпроси и отговори” на сайта на АОП и с
методическите указания на АОП относно еЕЕДОП, достъпни съответно на адрес
http://rop3app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,1660363&_dad=portal&_schema=PORTAL
и http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/MU4_2018.pdf
Подготовка на ЕЕДОП чрез системата за електронен ЕЕДОП (еЕЕДОП):
Електронен ЕЕДОП (еЕЕДОП) се подготвя чрез използване на осигурената след м.април 2019
от АОП безплатна услуга – информационна система за eЕЕДОП, съгласно съобщение на АОП,
находящо се на следния интернет адрес:
http://rop3app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,668251&_dad=portal&_schema=PORTAL&_znpid=2064
8
Системата дава възможност за попълване на образец онлайн, след което същият може да бъде
изтеглен, подписан електронно и приложен към офертата. Системата дава възможност и за
повторно използване на вече генериран еЕЕДОП. Системата може да се достъпи директно на
адрес: https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=bg
Към настоящата документация се предоставя електронен образец на ЕЕДОП (еЕЕДОП) - файл,
който е предназначен за използване в електронната система за еЕЕДОП.
За да попълните предоставения образец на еЕЕДОП е необходимо да преминете през следните
стъпки:
а: Изтеглете приложеният към документацията файл - "espd-request.xml" и го съхранете
на компютъра си.
б: Отворете интернет страницата на системата за еЕЕДОП и изберете български език.
в: В долната част на отворилата се страницата под въпроса "Вие сте ?" маркирайте
"Икономически оператор"
г: В новопоявилото се поле "Искате да:" маркирайте "Заредите файл ЕЕДОП"
д: В новопоявилото се поле "Качите документ" натиснете бутона "Избор на файл", след
което намерете и изберете файла, който запазихте на компютъра си в стъпка „а“.
е: В новопоявилото се поле изберете мястото на дейност на вашето предприятие и
натиснете бутона "Напред"
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ж: Ще се зареди еЕЕДОП, който можете да започнете да попълвате онлайн. След
попълване на всеки раздел се преминава към следващия чрез натискане на бутона "Напред".
Когато попълните целия документ, на последната му страница ще се появи бутон "Преглед",
чрез натискането на който се зарежда целят попълнен еЕЕДОП.
з: След като се е заредил целият еЕЕДОП, в края на документа се появява бутон
"Изтегляне като", чрез натискането на който се появяват опциите за изтегляне на документа.
Препоръчително е да съхраните и двата формата (*.xml и *.pdf) на компютъра си, тъй като
форматът *.xml позволява повторно редактиране на документа.
и: Единствено изтегленият *.pdf файл се подписва електронно с квалифициран
електронен подпис от всички задължени лица и се предоставя към документите за участие в
процедурата на подходящ оптичен носител (USB, CD, DVD) или по електронен път на адрес:
project@centralbalkan.bg. В случай, че участникът представя ЕЕДОП по електронен път на
посочения от Възложителя електронен адрес, то той следва да бъде изпратен до изтичане
крайния срок за подаване на оферти, заложен в обявлението за обществената поръчка. Следва
да се има предвид, че няма пречка всяко лице да подпише отделен ЕЕДОП, независимо че
декларираните обстоятелства са едни и същи.
Важно! Системата за еЕЕДОП е онлайн приложение и не може да съхранява данни, предвид
което еЕЕДОП в XML или PDF формат винаги трябва да се запазва и да се съхранява локално
на компютъра на участника.
Подготовка на ЕЕДОП чрез използване на образеца във формат *.doc:
На сайта на АОП е публично достъпен образец на ЕЕДОП във формат *.doc, който може да
бъде попълнен и подписан с квалифициранелектроненподпис.
Данните, които се попълват в ЕЕДОП зависят от формата на участие и обстоятелствата,
свързани с конкретния подател на документа.
След попълване на образеца същият се запаметява във формат, който не позволява редактиране
на неговото съдържание, подписва се електронно с квалифициран електронен подпис от
всички задължени лица и се предоставя към документите за участие в процедурата на
подходящ отпичен носител (USB, CD, DVD) или по електронен път на адрес:
project@centralbalkan.bg.
Представяне на ЕЕДОП чрез осигурен от участника достъп по електронен път.
Друга възможност за предоставяне е чрез осигурен достъп по електронен път до изготвения и
подписан електронно с квалифициран електронен подпис ЕЕДОП. В този случай документът
следва да е снабден с т.нар. времеви печат, който да удостоверява, че ЕЕДОП е подписан и
качен на интернет адреса, към който се препраща, преди крайния срок за получаване на
заявленията/офертите. На второ място, форматът, в който се предоставя документът, следва да
не позволява последващо редактиране на неговото съдържание. В тези случаи, на основание чл.
44, ал. 2 от ППЗОП / в сила до 01.11.2019г./, се представя декларация, с която се потвърждава
актуалността на данните и автентичността на подписите в публикувания ЕЕДОП, и се посочва
адресът, на който е осигурен достъп до документа.
в) Документ за участници обединения, съгласно изискванията на чл. 37, ал. 4 от ППЗОП
(когато е приложимо) и настоящите указания;
г) Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност (когато е приложимо);
д) Документи за поетите от третите лица и подизпълнителите задължения(когато е
приложимо при условията на закона за обществените поръчки, правилника за прилагането му и
настоящите указания).
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Съгласно чл. 65, ал. 1 от ЗОП 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 техническите и професионалните способности.1
Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които
участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за
отстраняване от процедурата.
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.
Възложителят изисква от участника да замени посоченото от него трето лице, ако то не
отговаря на някое от тези условия.
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.
Когато участникът е посочил в своята оферта, че ще използва капацитета на трети лица за
доказване на съответствието с критериите за подбор, за всяко от тези лица се представя отделен
ЕЕДОП, който съдържа информацията по чл. 67, ал. 1 от ЗОП, изразяваща се в деклариране
липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор. В ЕЕДОП се
предоставя съответната информация, изисквана от възложителя и се посочват националните
бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи,
които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да
предоставят информация.
В съответствие с чл. 66, ал. 1 от ЗОП участниците посочват в заявлението или офертата
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 тези условия.
Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са
включени в предмета на договора за подизпълнение.
За удостоверяване на тези обстоятелства за всеки от подизпълнителите се прилага съставен и
подписан с електронен подпис от същия отделен ЕЕДОП.
Лице, което е дало съгласие да бъде подизпълнител на един участник, не може да подава
самостоятелно оферта.
След сключване на договора за възлагане на обществената поръчка замяна или включване на
подизпълнител се осъществява само при условията на чл. 66, от ЗОП.
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

1

В тези случаи участникът попълва Част II, раздел „В" от ЕЕДОП, а за всяко от посочените трети
лица се представя попълнен и подписан с електронен подпис от същото отделен ЕЕДОП.
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административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение
на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
3.2. „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ“ (чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП):
Предложението за изпълнение на поръчката в съответствие с Техническата
спецификация и изискванията на възложителя - Образец № 2, което следва да съдържа:
- Организация на експертите в екипа на участника, разпределение на отговорностите и
дейностите между тях, начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя,
координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти. Описание
на дейностите, задачите и план - график за организация на работата, който е
съобразен с изискуемия общ срок за изпълнение;
- Списък на експертния състав.
Към предложението за изпълнение за поръчката участника прилага по свой образец:
1. Автобиографии (CV) на експертите, които ще изпълняват/отговарят за изпълнение на
поръчката с посочени:
 образование
 образователно-квалификационна степен
 професионална квалификация
 специалност
 опит
 телефон за контакт
2. декларация за разположение и ангажираност на съответния експерт за изпълнение на
поръчката, подписана от експерта.
3. доказателства, които да доказват професионалната компетентност и опит на експерта в
съответствие с изискванията на Документацията за участие*.
*Доказателствата могат да включват копия от дипломи, трудови книжки, копия от
договори, сертификати, референции от работодатели/възложители и други подходящи
документи, доказващи професионалната компетентност и опит на експерта.
Автореференции няма да бъдат приемани като доказателство.
В съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 3 от ППЗОП “Техническото предложение” (в
пълния обхват на описаните по-горе документи) се поставя в общия плик (опаковка) на
офертата.
Участниците могат да посочват в офертите си информация, която смятат за конфиденциална
във връзка с наличието на търговска тайна, съгласно чл. 102, ал. 1 от ЗОП, като приложат
декларация в свободен стил. Следва да се има предвид, че участниците не могат да се позовават
на конфиденциалност по отношение на предложенията от офертите им, които подлежат на
оценка.
Ако в представеното от участника Техническо предложение не е представен изискуем
документ и/или не е попълнен който и да е елемент и/или някоя част не е разработена
конкретно за настоящата поръчка и/или Възложителя, участникът ще бъде отстранен от понататъшно участие в обществената поръчка.
Ако направеното от участника Техническо предложение не съответства на изискванията,
поставени в документацията за участие в обществената поръчка или не съдържа някои от
задължителните части, ще бъде отстранен от по-нататъшно участие в процедурата.
Техническото предложение за изпълнение на обществената поръчка се представя в
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оригинал на хартиен и на електронен носител във формати Word/Excel и PDF.
Важно! Възложителят няма да оценява пълнотата и начина на представяне на
информацията в Техническото предложение на Участниците.
3.3. „ПРЕДЛАГАНИ ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ“ (чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП):
Ценовото предложение съдържа офертата на участника относно цената за изпълнение на
обществената поръчка. Ценовото предложение включва следните документи:
а) „Предлагани ценови параметри“ - Образец № 3;
В съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 3 от ППЗОП ценовото предложение се поставя в
отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, съдържащо и
наименованието на участника, който се поставя в общия плик (опаковка) на офертата.
Ако в представеното от участника Ценово предложение е налице разминаване между
цифровото и словесното изражение на предлаганата цена, за правилно ще се приеме словесното
изражение.
При допуснати аритметични грешки в ценовото предложение или при предложена по- висока
цена от прогнозната, участникът ще бъде отстранен!
Участник, който не е представил попълнен с положен подпис Образец № 3, съгласно
изискванията на документацията за участие, ще бъде отстранен от участие в процедурата!
Извън плика с надпис „Предлагани ценови параметри” не трябва да е посочена никаква
информация относно цената.
Участници, които и по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън плика
„Предлагани ценови параметри” елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея), ще
бъдат отстранени от участие в процедурата.
Участник, който постави Ценовото си предложение в прозрачен плик, с видими цифрови
показатели (стойност на предложената цена) или такъв с нарушена цялост или незапечатан, ще
бъде отстранен от участие в процедурата!
Ценовото предложение, включително приложенията към него, се представят в оригинал
на хартиен и на електронен носител във формати Word/Excel и PDF.
Г. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
1.Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 (три) % от стойността на договора
без ДДС. Гаранцията за изпълнение на договора може да се представи под формата на банкова
гаранция по образец на банката, която я издава, при условие че в гаранцията са вписани
условията на възложителя или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на
отговорността на Изпълнителя или парична сума, преведена по банкова сметка на ДНПЦБ:
(IBAN): BG53SOMB91303337016101, BIC: SOMBBGSF- Общинска банка АД.
Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение на договора. Участникът,
определен за изпълнител на обществената поръчка, представя оригинал на банковата гаранция
или оригинал на застраховка (или нотариално заверен препис) или оригинали на платежния
документ за преведена по банков път гаранция за изпълнение на договора или
копие/извлечение на документ за извършено плащане чрез интернет (онлайн) банкиране, преди
подписването на самия договор. Гаранцията за изпълнение, преведена по банков път, следва да
е постъпила реално в банковата сметка на Възложителя не по-късно от датата на сключване на
договора за обществената поръчка.
Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се
уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка.
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Когато избраният изпълнител в настоящата процедура 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 за изпълнение. Гаранцията (чрез паричен превод или банкова
гаранция) може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице - гарант.
Банковата гаранция за изпълнение или застраховката за обезпечаване на задълженията на
изпълнителя следва да съдържат минимум следните текстове:
1. Банката/застрахователното дружество се задължава неотменимо и безусловно дазаплати
по посочена от възложителя банкова сметка, сумата от ………………………..
/…………./ лв., при първо писмено искане на директора на Дирекция „Националенпарк
„Централен Балкан”, деклариращо че изпълнителят „…………………………………”не е
изпълнил някое от договорните си задължения.
2. Плащането ще бъде извършено без възражения или съдебни процедури от какъвто и да
било вид, веднага след получаване на Вашето надлежно подписано и подпечатано
писмено искане за плащане, удостоверяващо, че е налице основание за упражняване
правата по банковата гаранция/застрахователната полица, съгласно ЗОП или
документацията за участие.
3. Настоящата гаранция/застраховка влиза в сила от ……………………………..
година/датата на сключване на договора/ и е валидна до …………………………..
година(но не по-рано от датата на одобрение от възложителя на Окончателния доклад,
изготвен от изпълнителя). Вашето писмено искане за плащане, заедно с
Вашетопотвърждение, следва да ни бъдат представени най-късно до
…………………….. часа на посочената дата.
След този ден и час действието на настоящата гаранция/застраховка автоматично се
прекратява, независимо от това дали настоящият документ ни е върнат или не.
Д. РАЗГЛЕЖДАНЕ. ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ
За провеждане на процедурата възложителят с писмена заповед назначава комисия от нечетен
брой членове. Комисията се назначава от Възложителя след изтичане на срока за
подаване/приемане на офертите и се обявява в деня, определен за отваряне на офертите.
Комисията, назначена от възложителя за разглеждане, оценка и класиране на офертите, започва
работа след получаване на представените оферти и протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП.
Постъпилите оферти ще бъдат отворени на публично заседание на комисията в деня и часа,
посочени в обявлението в административната сграда на ДНП „Национален Балкан“.
При промяна в датата, часа или мястото за отваряне на офертите участниците се уведомяват
чрез профила на купувача най-малко 48 часа преди ново определения час.
Комисията оценява офертите в съответствие с предварително обявените условия, критерии и
показатели за оценка. Решенията на комисията се вземат с мнозинство от членовете й. Когато
член на комисията е против взетото решение, той подписва протокола с особено мнение и
писмено излага мотивите си.
Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват
участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на
средствата за масово осведомяване.
Разглеждането, оценката и класирането на подадените оферти се извършва в съответствие с чл.
54, чл. 56, чл. 57 и чл. 58 от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки.
Комисията с мотивирана обосновка на основание чл. 107 от ЗОП предлага за отстраняване от
участие в поръчката всеки участник, който не отговаря на изискванията на възложителя,
посочени в документацията за обществена поръчка.
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В случай че участникът не е попълнил образеца на Предложение за изпълнение на поръчката,
съгласно изискванията на възложителя и/или не е представил някой от изискуемите документи
към Техническото предложение, съгласно изискванията на документацията за участие, ще бъде
предложен за отстраняване.
На следващо място, ще бъде предложен за отстраняване участник, в чието Техническо
предложение за изпълнение на поръчката при организация на експертите в екипа на участника,
разпределение на отговорностите и дейностите между тях, начини за осъществяване на
комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други
организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на
възложените дейности, както и представяне на описание на дейностите и план - график за
организация на работата, който е съобразен с изискуемия общ срок за изпълнение се съдържат
текстове, показващи предназначение на разработката към друга обществена поръчка
(назоваване на друг възложител, други дейности извън обхвата на поръчката и др. подобни,
показващи разработка по друга обществена поръчка) или водят до вътрешно противоречие.
Когато предложение в офертата на участник, свързано с цена, което подлежи на оценяване, е с
повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите
участници по същия показател за оценка, възложителят изисква подробна писмена обосновка за
начина на неговото образуване, която се представя в 5-дневен срок от получаване на искането.
При наличието на тази хипотеза комисията прилага разписаните правила в чл.72 от ЗОП.
Назначената от възложителя комисия съставя протокол за извършване на подбора на
участниците, разглеждането, оценката и класирането на офертите. Към тях се прилагат всички
документи, изготвени в хода на работата на комисията, като оценителни таблици, мотивите за
особените мнения и др.
Възложителят утвърждава протоколите от работата на комисията по реда на чл. 106 от ЗОП. В
10-дневен срок от утвърждаване на протокола възложителят издава решение за определяне на
изпълнител или за прекратяване на процедурата или ги връща на комисията с писмени
указания, когато:
1. информацията в него не е достатъчна за вземането на решение за приключване на
процедурата, и/или
2. констатира нарушение в работата на комисията, което може да бъде отстранено, без това да
налага прекратяване на процедурата.
Указанията не могат да насочват към конкретен изпълнител или към определени заключения от
страна на комисията, а само да указват:
1. каква информация трябва да се включи, така че да са налице достатъчно мотиви, които
обосновават предложенията на комисията в случаите по т. 1;
2. нарушението, което трябва да се отстрани в случаите по т. 2.
Комисията представя на възложителя нови протоколи, който съдържа резултатите от
преразглеждането на действията й.
Е. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
1.Възложителят сключва писмен договор за обществената поръчка с определения изпълнител.
2.Възложителят сключва писмен договор за възлагане на поръчката с класирания на първо
място участник, като преди подписване на договора определеният за изпълнител участник е
длъжен да представи актуални документи, издадени от компетентен орган, удостоверяващи
липсата на основания за отстраняване както следва:
2.1. За обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП - свидетелство за съдимост или
еквивалентен документ в зависимост от националното законодателство напредставящия го
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2.2. За обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП - удостоверение от органите поприходите и
удостоверениеот общината по седалището на възложителя и отобщината по седалището на
участника.
2.3.За обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП - удостоверение от органите на
Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда".
Когато участникът, избран за изпълнител, е чуждестранно лице, той представя съответните
документи, издадени от компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която
участникът е установен.
3. В случай че определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или
юридически лица, създадено за целите на поръчката, договорът се сключва, след като
изпълнителят представи заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и
регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на
държавата, в която обединението е установено.
4.Възложителят не сключва договор, когато участникът, класиран на първо място:
- откаже да сключи договор;
- не изпълни някое от условията на чл.112, ал. 1 от ЗОП, или
- не докаже, че не са налице основания за отстраняване от процедурата.
5.Доказването на липсата на основания за отстраняване на участникът, избран за изпълнител е
при условията на чл. 58 от ЗОП.
6. В съответствие със ЗОП участникът, избран за изпълнител, предоставя 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.
Ж. ОБЖАЛВАНЕ
Всяко решение на възложителя в процедурата за възлагане на обществената поръчка подлежи
на обжалване относно неговата законосъобразност пред Комисията за защита на
конкуренцията. На обжалване подлежи също всяко действие или бездействие на възложителя, с
което се възпрепятства достъпът или участието на лица в процедурата.
Жалба може да подаде всяко от лицата по чл. 198 от ЗОП в 10-дневен срок, съгласно чл. 197 от
ЗОП.
Жалба се подава на български език едновременно до Комисията за защита на конкуренцията и
до възложителя, чието решение, действие или бездействие се обжалва.
З. ОБЩИ УКАЗАНИЯ
1. Сроковете, посочени в тази документация се изчисляват, както следва:
а) когато срокът е посочен в дни, той изтича в края на последния ден на посочения период;
б) сроковете в документацията са в календарни дни и в календарни месеци;
в) когато срокът е в работни дни, това е изрично указано при посочването на съответния срок.
По въпроси, свързани с провеждането на процедурата и подготовката на офертите на
участниците и основанията за нейното прекратяване, които не са разгледани в
документацията, се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и
Правилника за прилагане на ЗОП.
И. ПЛАЩАНИЯ
Условията и начините за извършване на плащания по изпълнението на договора са посочени в
проекта на договор.
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Възложителят прилага директни разплащания с подизпълнители (при наличие на такива), които
изпълняват части от настоящата поръчка, които могат да бъдат предадени на изпълнителя или
на възложителя като отделни обекти при условията на чл. 66 от ЗОП.

IV. МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА
1. Общи указания
До оценка се допускат само офертите, които съдържат всички необходими документи,
отговарят на обявените от Възложителя условия и са разработени в съответствие с
изискванията на Техническата спецификация и документацията за участие. Допуснатите до
оценка оферти се оценяват въз основа на икономически най-изгодна оферта по критерий
„оптимално съотношение качество/цена“ на основание чл. 70, ал. 4, т. 3 във връзка с чл. 70
ал. 2, т. 3 от ЗОП. Оценката се извършва от комисия, назначена със заповед на възложителя.
Офертите се класират по низходящ ред на получената оценка, изчислена на база на
определените показатели, като на първо място се класира офертата с най-висока оценка.

2. Формиране на комплексната оценка(КО)
Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получената от всяка оферта
„Комплексна оценка” (КО). Максималния брой точки, които участника може да получи е 100
точки.
„Комплексна оценка” (КО) на всеки един участник (i) се изчислява по следната формула:
KО(i)= Пк(i)+ЦО(i), където:
Показател

Максимален брой точки

Професионална компетентност на екипа за изпълнение - Пк

50

Ценова оценка - ЦО

50

Комплексна оценка – КО

100

При оценката комисията изчислява точките с точност до втория знак след десетичната запетая.
Показател „Професионална компетентност на екипа за изпълнение ” - Пк
Максималният брой точки, който едни участник може да получи по този показател в
комплексната оценка е 50 точки. Оценява се професионалната компетентност на екипа за
изпълнение на поръчката, както следва:

Ключов експерт Ихтиолог

Максимален брой
точки - 30
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Общ професионален опит
от 5 г. и 1 ден до 6 години опит по придобитата
специалност
повече от 6 г. опит по придобитата специалност
Специфичен професионален опит
4 бр. изпълнени услуги/дейности свързани с
анализ/изследване/оценка/мониторинг
на
ихтиофауната
5 бр. изпълнени услуги/дейности свързани с
анализ/изследване/оценка/мониторинг
на
ихтиофауната
6 бр. изпълнени услуги/дейности свързани с
анализ/изследване/оценка/мониторинг
на
ихтиофауната
7 бр. и повече изпълнени услуги/дейности
свързани
с
анализ/изследване/оценка/мониторинг
на
ихтиофауната

Пк1

Максимален брой
точки: 10
5
10
Максимален брой
точки: 20
5

10

15

20

Неключов експерт Ихтиолог или Хидробиолог

Максимален брой
точки - 10

Общ професионален опит

Максимален брой
точки: 2

от 3 г. и 1 ден до 4 години опит по придобитата
специалност
повече от 4 години опит по придобитата
специалност
Пк2

Специфичен професионален опит
2 бр. услуги/дейности свързани с ихтиологични
или хидробиологични проучвания
3 бр. услуги/дейности свързани с ихтиологични
или хидробиологични проучвания
4 бр. услуги/дейности свързани с ихтиологични
или хидробиологични проучвания
5 бр. и повече услуги/дейности свързани с
ихтиологични или хидробиологични проучвания

2
Максимален брой
точки: 8
2
4
6
8
Максимален брой
точки - 10

Неключов експерт Биолог
Общ професионален опит

Пк3

1

от 3 г. и 1 ден до 4 години опит по придобитата
специалност
повече от 4 години опит по придобитата
специалност
Специфичен професионален опит

Максимален брой
точки: 2
1
2
Максимален брой
точки: 8
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2 бр. услуги/дейности свързани с биологични,
ихтиологични или хидробиологични проучвания
3 бр. услуги/дейности свързани с биологични,
ихтиологични или хидробиологични проучвания
4 бр. услуги/дейности свързани с биологични,
ихтиологични или хидробиологични проучвания
5 бр. и повече услуги/дейности свързани с
биологични,
ихтиологични
или
хидробиологични проучвания

2
4
6
8

Оценката по показател „Професионална компетентност на екипа за изпълнение“ (Пк) на
участника се изчислява по следната формула:
Пк = Пк1+Пк2+Пк3, където:
Пк1 - брой точки, получени при сбора от точките за професионален опит по
придобитата специалност и специфичен професионален опит на Ключов експерт Ихтиолог
Пк2– общ брой точки, получени при сбора от точките за професионален опит по
придобитата специалност и специфичен професионален опит на Неключов експерт Ихтиолог
или Хидробиолог
Пк3– общ брой точки, получени при сбора от точките за професионален опит по
придобитата специалност и специфичен професионален опит на Неключов експерт Биолог
Ще бъдат предложени за отстраняване и няма да бъдат оценявани предложения и в
случаите, в които е налице поне едно от следните условия:
 Не е отговорено на предварително обявените условия/изисквания на Възложителя към
съдържанието на Техническото предложение и изискванията към експертния състав;
 Не е отговорено на изискванията на Възложителя, посочени в документацията за
участие и/или действащото законодателство и/или предложението/част от
предложението не е съобразено с предмета на поръчката
 Представен е план-график, който не отговаря на посочените от Възложителя изисквания
или са налице разминавания.
 В Техническото предложение е описан различен Възложител или дейности/задачи,
които не отговарят на спецификата на поръчката
Предложенията за изпълнение на поръчката ще се оценяват по описаните по-горе
показатели съобразно чл. 70, ал. 7, т. 3 от ЗОП.
Показател „Ценова оценка" - ЦО
Максималният брой точки, който един участник може да получи по този показател в
комплексната оценка е 50 точки.
Оценява се предложената от участника обща цена за изпълнение на
поръчката в лева без ДДС.
Оценката на предложената цена (ЦО) на участника се изчислява по следната формула:
ЦО(i)=

Цmin
Ц(i)

Х50

25

където:
ЦО(i) – е оценката по показателя на съответния участник, в точки;
Ц min–е минималната цена от всички предложения, в лева без ДДС;
Ц (i) – е цената на оценяваното предложение, в лева без ДДС
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