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І. ОБЩА ЧАСТ: 

 

1. Предназначение на документацията за участие в процедура за възлагане 

на обществена поръчка чрез открита процедура. 

Настоящата документация съдържа информация, която дава възможност на 

потенциалните участници да се запознаят с предмета на поръчката, условията за участие, 

изисквания към участниците и процедурата по провеждането й. 

 

2. Предмет на  обществената поръчка. 

2.1.Предмет на процедурата е: „Доставка на резервни части за моторни-превозни 

средства-собственост на ТП „ДГС Нови ”, през 2016 година”, съгласно Решение № 1 от 

21.01.2016 г. на Директора на ДГС „Нови пазар“ - ТП на  „Североизточно държавно 

предприятие”, ДП Шумен за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка. 

2.2. Предметът и целта на обществената поръчка е избор на изпълнител за доставка 

на резервни части за МПС по приложен списък, съгласно посочените технически 

изисквания. 

2.3. Условие под което се открива и провежда процедурата свързано с финансирането 

й: 

- ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ НЕ СКЛЮЧВА ДОГОВОР ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ СЪС 

СЪОТВЕТНИЯ ОПРЕДЕЛЕН  ЗА ТОВА ИЗПЪЛНИТЕЛ, В СЛУЧАЙ, ЧЕ СЛЕД 

ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА РЕШЕНИЕТО ЗА КЛАСАЦИЯ НА ОФЕРТИТЕ  И 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ПОРЪЧКАТА , В ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОТ ЗОП 

СРОК ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА , ОТ СТРАНА НА ПРИНЦИПАЛА НЕ Е 

НАЛИЦЕ ОДОБРЕНИЕ НА ЦЕЛЕВИЯ РАЗХОД ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА 

ДОСТАВКАТА. 

 

 3.Технически изисквания – посочени в „Техническа спецификация” за 

изпълнение на поръчката. 

3.1.Вид на артикулите – посочени в Приложение №1А към настоящата 

документация.           

3.2.Задължителни условия на изпълнение на поръчката 

 3.2.1.Кандидатите трябва да представят гаранция за качеството на 

предлаганите резервни части, като с оглед на това представят: 

 - търговска гаранция на предлаганите стоки, която не следва да бъде по-кратка от 

1/една/ година, за всяка стока поотделно или като цяло за всички стоки; 

- документ удостоверяващ качеството на предлаганите резервни части, декларация за 

качеството на предлаганите стоки (в свободен текст), сертификат за гаранция на 

произведените резервните части или друг документ удостоверяващ качеството или 

съответствието на същите със съответните стандарти за качество. 

Забележак: Участниците в процедурата, които не представят горепосочените 

документи се отстраняват от последващо участие в настоящата процедура. 

3.2.2.Кандидатите следва да разполагат с необходимата техническа и кадрова 

обезпеченост за извършване на доставката. 

3.2.3.Предлаганите стоки да бъдат нови и неупотребявани, без скрити или явни 

дефекти, като участниците декларират, че при установяване на дефектна стока, същата ще 

бъде заменена най-късно в срок до 5/пет/ работни дни, считано от датата на постъпилата 

рекламация. 

Забележка:За целите на настоящата процедура, рекламации се приемат в срок 

14/четиринадесет/ месец от доставката на всяка една от стоките. 

3.2.4.Срок за изпълнение на доставката – от 1(един) до 5/пет/ работни дни, считано от 

момента на получаване на заявката  но не по-късно крайния срок на действие на договора. 
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Забележка: Участниците в процедурата, които представят срок за доставка, 

който е под  1 (един) работен ден и над 5/пет/ работни дни (включително) се 

отстраняват от последващо участие в настоящата процедура. 

3.2.5.Срок на договора – една година от датата на сключване на договора. 

3.2.6.Място на изпълнение на доставката/ите- административната  сграда на ТП “ДГС 

Нови пазар” – гр. Нови пазар, ул. “ Цар Освободител” № 44, счетоводен отдел. 

 

3.3. Други условия 

3.3.1.След сключване на договора за изпълнение на доставките, Възложителя няма 

задължение за усвояване на пълният обем на описаните стоки (по видове и прогнозни 

количества) от Приложение №1а; 

3.3.2.При необходимост, Възложителя може да заяви и закупи допълнителни 

количества стоки от описаните видове в Приложение №1а, по единичните цени (в лева 

без ДДС) посочени от Изпълнителя в ценовата му оферта. 

3.3.3.При необходимост, Възложителя закупува стоки, извън списъка по 

Приложение №1а, намалени с предложеният %(процент) търговска отстъпка (ТО) от 

цените на стоките в търговската мрежа на Изпълнителя. Предложеният % ТО не следва да 

се променя до приключване на действието на договора. 

3.3.4.Възложителят може да заявява различни количества от посочените в списъка, 

като ги заплаща съобразно единичната им цена посочена в офертата. 

3.3.5.Всички допълнителни разходи по доставката на стоките, са за сметка и се 

извършват от кандидата-определен за изпълнител. 

3.3.6.Срок на валидност на офертата-минимум 120 /сто и двадесет/ календарни дни от 

крайния срок за подаване на офертата.  

3.3.7.Заявките на възложителя се приемат в писмен вид по имейл адрес или по 

телефона. 

3. Документацията за участие в откритата процедура. 

3.1. Пълен достъп до документацията е предоставен на следния адрес на профила на 

купувача:  www.dpshumen.bg - (http://dsgnovipazar.dpshumen.bg/) 

3.2.Документацията за участие може се получи от всяко  заинтересованото лице по 

негово искане и на хартиен носител и от деловодството на поделението, всеки работен ден 

от 09.00 до 16.00 часа (с обедна почивка от 12:00ч. до 13:00ч.) в периода от 21.01.2016 г. до 

04.03.2016 г. включително,   като в този случай се дължи такса в размер на  10,00 (десет) 

лева без ДДС – невъзстановима сума, внесена в касата на стопанството, или чрез 

заплащането й по банков път, по сметка на възложителя:  

IBAN: BG 26 UNCR 70001521375053 

BIC: UNCR BG SF 

ОБСЛУЖВАЩА БАНКА: БАНКА УНИКРЕДИТ БУЛБАНК, КЛОН Нови пазар 

3.3. При постъпило писмено поискване от заинтересованото лице и след представяне 

на документ за заплатена такса, възложителят  изпраща документацията за участие, за 

сметка на лицето, отправило искането. 

 

4.  Предлагана цена. 

 Единичната офертна цена на артикулите по Приложение 1а трябва да се представи в 

български левове без ДДС, с включени всички допълнителни разходи по изпълнението на 

поръчката. 

Предлаганата от участника както единична цена за съответния не трябва да 

надвишава обявения  от възложителя максимален финансов ресурс за същия без ДДС 

посочен Приложение 1а към техническата спецификация. 

 

5.  Гаранции. Условия и размер. 

Гаранцията за участие съгласно чл.59, ал.2 и чл.60 от ЗОП – парична сума или 

банкова гаранция по избор на кандидата е в размер: 100,00 (сто) лева.  

http://www.dpshumen.bg/
http://dsgnovipazar.dpshumen.bg/
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Гаранцията за участие, във формата на парична сума, трябва реално да е постъпила 

по сметката на възложителя към момента на изтичане на крайния срок за подаване на 

офертите за участие.  

Гаранцията за участие под формата на банкова такава, безусловна и 

неотменяема учредена в полза на възложителя се представя в оригинал към 

документите в плик №1  

 

Гаранция за изпълнение съгласно чл.59, ал.3 и чл.60 от ЗОП – парична сума или 

банкова гаранция по избор на кандидата в размер на 3% (три процента) от стойността на 

поръчката, се внася, респ. се представа след като кандидатът бъде определен за изпълнител 

на поръчката преди сключване на договора. 

Гаранцията във формата на парична сума се внася по банков път по сметка на 

възложителя  

IBAN: BG 26 UNCR 70001521375053 

BIC: UNCR BG SF 

ОБСЛУЖВАЩА БАНКА: БАНКА УНИКРЕДИТ БУЛБАНК, КЛОН Нови пазар 

а банковата гаранция – оригинал на безусловна, неделима и неотменяема банкова 

гаранция, издаден от българска или чуждестранна банка следва със срок на валидност: 

» за гаранцията за участие - с 30 (тридесет) дни по-дълъг от срока на валидност на 

офертата; 

» за гаранцията за изпълнение – с 45 (четиридесет и пет) дни по-дълъг от срока на 

договора. 

Възложителят има право да задържи гаранцията за участие, когато кандидат в 

процедурата за възлагане на обществената поръчка: 

 А/ оттегли офертата си след изтичане на срока за подаване на офертите; 

 Б/  обжалва решението на възложителя за определяне на изпълнител - до решаване 

на спора; 

   В/ е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за  

обществена поръчка в срок; 

 Г/ в други случаи, посочени в ЗОП. 

  

Гаранциите за участие се освобождават на:  

1.отстранените участници в срок 5 работни дни след изтичането на срока за 

обжалване на решението на възложителя за определяне на изпълнител; 

2. класираните на първо и второ място участници - след сключване на договора за 

обществена поръчка за съответната позиция , а на останалите класирани участници - в срок 

5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на 

изпълнител. 

3. При прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка гаранциите 

на всички участници се освобождават в срок 5 работни дни след изтичане на срока за 

обжалване на решението за прекратяване. 

Възложителят освобождава гаранциите по т.т. 1, 2 и 3 без да дължи лихви за 

периода, през който средствата законно са престояли при него. 

  

Гаранцията за изпълнение се представя при подписване на договора от участника, 

определен за изпълнител на поръчката  

 Условията и сроковете за задържане, респ. освобождаване на гаранцията за 

изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка (ОП).  

 

 ІІ. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА 

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА. 

1. Изисквания към кандидатите. 
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Кандидат за изпълнител на обществена поръчка може да бъде всяко българско или 

чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. В случай, че за 

изпълнител бъде избран участник – обединение на физически и/или юридически лица, 

преди подписването на договора, обединението – участник в процедурата следва да се 

регистрира като самостоятелно юридическо лице, което се счита обвързано с офертата, 

подадена от обединението. 

2. Срок и място на изпълнение на доставката.  

Срок – съгласно посочения от Изпълнител в техническото предложение на 

кандидата-определен за изпълнител. 

Забележка: Участниците в процедурата, които представят срок за доставка, 

който е под  1 (един) работен ден и над 5/пет/ работни дни (включително) се 

отстраняват от последващо участие в настоящата процедура. 

Място: административната  сграда на ТП “ДГС Нови пазар” – гр. Нови пазар, ул. “ 

Цар Освободител” № 44, счетоводен отдел. 

 

3. Представяне на офертите. 

Офертите на участниците ще се приемат до 16.00 часа на 04.03.2016 г. 

включително, в деловодството на ТП ДГС, административна сграда на стопанството с 

адрес: ТП “ДГС Нови пазар” – гр. Нови пазар, ул. “ Цар Освободител” № 44, Община Нови 

пазар. Оферта, изпратена по пощата, трябва да е постъпила – реално, в деловодството на 

стопанството в срока, определен за приемане на офертите, в противен случай тя не се 

разглежда и се връща незабавно на участника. 

 

4. Съпътстващи разходи. 

Разходите за доставка до адреса на Възложителя, опаковки, такси и/или другите 

съпътстващи разходи са за сметка на Изпълнителя. 

 

ІІІ. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 

1. Съдържание на офертата (съгласно чл. 56 от ЗОП): 

Офертата се  изготвя съобразно указанията, дадени с настоящата документация 

и трябва да съдържа: 

1.1. Административни сведения за участника - Приложение № 2 към 

документацията; 

1.2. Списък на документите за участие, представени от участника – с подпис и печат 

на участника – Приложение № 3 към документацията; 

1.3. Копие от единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за 

търговския регистър, а когато е физическо лице – копие от документ за самоличност; 

чуждестранните лица представят еквивалентен документ на удостоверението за актуално 

състояние, издаден от съдебен или административен орган на държавата, в която са 

установени, в официален превод. Когато участникът е обединение на физически и/или 

юридически лица, което обединение не е самостоятелно юридическо лице, се представя 

документ за учредяване на обединението; 

1.4. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП – 

Приложение № 6 към документацията; 

 1.5. Декларация-списък на основните договори за доставки (с предмет, сходен с този 

на настоящата поръчка), изпълнени от участника през предходните три години - с посочване 

на стойността на всеки договор, датата на изпълнение и получателите по всеки договор, 

придружена с доказателствата  за извършените доставки по всеки от договорите - 

Приложение № 10 към документацията ( представя се в случай че кандидатът  е изпълнявал 

такива поръчки)  или декларация- свободен текст, че към датата на депозиране на 

офертите кандидатът няма сключени договори със сходен предмет  и не е изпълзявал такъв 

вид доставки по сключени договори.   



 

 6 

1.6. Документ за внесена гаранция за участие – копие, заверено от участника с надпис 

„Вярно с оригинала”, подпис и печат – когато е избрана гаранция за участие във формата на 

парична сума, респ. оригинал на банкова гаранция за участие; 

1.7. Декларация с посочване на подизпълнителите, които ще участват при 

изпълнението на поръчката, в случаите когато участникът предвижда участие на такива и 

дела на тяхното участие – Приложение № 7 към документацията; подизпълнителите 

трябва да отговарят на всички изисквания, на които следва да отговаря и основният 

участник;  
В случай че  услугата ще се извършва с подизпълнители, участникът трябва да 

посочи и процентът от общата стойност и конкретната част от предмета на обществената 

поръчка, която ще бъде изпълнена от всеки подизпълнител. При участие на подизпълнител 

се прилага разпоредбата на чл. 56, ал. 2 ЗОП. 

 1.8. Декларация – в оригинал, от подизпълнителя/ите, съответно от членовете на 

управителния орган на подизпълнителите, че са съгласни да участват в изпълнението на 

поръчката – Приложение № 9 към документацията; 

 1.9. Декларация – в оригинал, за запознаване с условията на обществената поръчка и 

приемане на условията на представения към документацията проект на договор - 

Приложение № 8 към документацията; 

 1.10. Декларация – в оригинал, за наличие/липса на свързаност по смисъла на чл.55, 

ал.7 от  ЗОП - Приложение № 12 към документацията; 

1.11. Нотариално заверено пълномощно на лицата, подписали офертата – в случай, че 

лицата, подписали офертата нямат представителни функции спрямо участника в 

процедурата - представя се в оригинал;  

1.12. Кратко описание на дейността на участника и неговите ресурсни и 

организационни възможности – изготвя се от участника в свободен текст; 

Горепосочените документи се поставят в ПЛИК под №1. 

 

1.13. Техническо предложение за изпълнение на поръчката представено в ПЛИК под 

№2  като  предложението следва да включва:  

 Техническа оферта – по образеца към документацията – Приложение № 4 

към документацията; 

 Доказателства  за качество на предлаганите артикули   

 

1.14. Ценово предложение представено в ПЛИК под №3  като  предложението следва 

да включва:  

 Попълнен образец на ценовата оферта – Приложение № 5 към 

документацията  

 Попълнено приложение №1а по образеца към ценовата оферта 

 

2. Други изисквания към документите на участниците 

2.1. Всички документи по Раздел III, т.1 от настоящите указания, с изключение на 

тези, за които е посочено, че следва да са в оригинал или нотариално заверени, трябва да са 

заверени от участника на всяка страница с гриф „Вярно с оригинала”, подписа на лицето/та, 

представляващи участника и мокър печат; 

2.2. Документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителни 

функции, посочени в удостоверението за актуално състояние, респ. в удостоверението за 

ЕИК, и/или от упълномощени за това лица. Във втория случай се изисква да се представи 

нотариално заверено пълномощно за изпълнението на такива функции; 

2.3. Всички документи, свързани с офертата, следва да бъдат на български език; 

2.4. Ако в офертата са включени документи на чужд език, следва да са придружени 

със заверен превод на български език от лицензирано за това лице от МВнР. 

2.5. В представените в офертата документи не се допуска наличието на никакви 

вписвания между редовете, изтривания или корекции.  
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3. Подаване на офертата и подредба на документите. 

Офертата се представя в един запечатан непрозрачен плик с ненарушена цялост от 

участника или от упълномощен от него представител, лично или по пощата с препоръчано 

писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, 

телефон и по възможност факс и електронен адрес. 

Пликът съдържа отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва: 

 

І.Плик №1 с надпис „Документи за подбор”, в който се поставят документите, 

изисквани от възложителя съгласно чл. 56, ал. 1, от ЗОП и отнасящи се до критериите за 

подбор на участниците, а именно, тези документи по Раздел III – от настоящата 

документация за участие, точки от 1.1. до 1.12. включително; 

 

ІІ.Плик №2 с надпис „Техническо предложение за изпълнение на поръчката”, в 

който се поставят документите по Раздел III, т.1.13. от настоящите указания, свързани с 

изпълнението на поръчката, съобразно избрания от възложителя критерий и посочените в 

документацията изисквания, а именно: надлежно попълнена Техническа оферта – по 

Приложение № 4 към документацията;  

 

ІІІ.Плик № 3 с надпис „Предлагана цена”, който съдържа ценовото предложение 

на участника – документите по Раздел III, т.1.14. от настоящите указания, а именно: 

Попълнен образец на ценовата оферта – Приложение № 5 към документацията ; 

 

Офертата на участника - пликът, съдържащ съответните отделни запечатани плика с 

номера №1, №2 и №3, се изпраща на адрес:    

Държавно горско стопанство „Нови пазар“ -  териториално поделение на “СИДП“ ДП 

Шумен, 9900, гр. Нови пазар, ул. „ Цар Освободител“ № 44, област Шумен, до 16.00 часа на 

09.03.2016 г.  

Оферти след изтичане на обявеният срок – 16.00 часа на 09.03.2016 г., не се приемат. 

Същите се връщат на съответния кандидат. Всеки кандидат в процедурата за възлагане на 

обществена поръчка има право да представи само една оферта. 

Свързаните лица между участниците или кандидати и/или  подизпълнителите 

нямат право да представят самостоятелна оферта.  

Липсата на свързаност се удостоверя с нарочна декларация след попълняна от 

кандидатите депозирали  оферти след изтичане на крайния срок за приемане на оферти. 

Кандидатите нямат право да предлагат варианти на оферти. 

При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и 

часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на 

приносителя се издава документ.  

Оферта, представена след изтичане на крайният срок, не се приема от възложителя. 

Не се приема и оферта в незапечатан, прозрачен или с нарушена цялост плик. Такава оферта 

незабавно се връща на кандидата (без да се отваря) и това се отбелязва във входящия 

регистър. 

Срок на валидност на офертите – минимум 120 (сто и двадесет) календарни дни от 

крайния срок за получаване на офертите. Възложителят може да изиска от класираните 

участници да удължат срока на валидност на офертите си до момента на сключване на 

договора за изпълнение на обществената поръчка. 

 

ІV. ПРОЦЕДУРА ПО РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ НА 

ОФЕРТИТЕ. 

 

1.Разглеждане на офертите: Комисията започва работа след получаване от 

Възложителя на списъка с кандидатите и представените оферти. Комисията започва 
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работата си по разглеждане офертите на 10.03.2016г. от 10:00 часа, в заседателната зала на 

административната сграда на  Държавно горско стопанство „Нови пазар“ -  териториално 

поделение на “СИДП“ ДП Шумен на адрес: гр. Нови пазар, ул. „ Цар Освободител“ № 44, 

област Шумен. 

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в 

процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата 

за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел. 

Разглеждането на офертите се извършва по реда на Глава V, Раздел II на Закона 

за обществените поръчки. 

2. Критерий и методика за оценка на ценовите оферти: 

 

2.1.Критерий за оценка: Икономически най-изгодна оферта  

 

2.2.Методика за оценка на офертите: 

 

Показател 1 - *Предлагана отстъпка в проценти /%/ от единичната 

продажна цена – (Отст),  

 

Оценка на Показател 1 – изчислява се по формулата:   

 Отст(1,2,3)    =   Отст(оцен) /   Отст(макс)  х 70      

      

където,  

Отст(макс) – максималния % отстъпка от всички предложения  

Отст(оцен) - предложеният % отстъпка от оценяваният кандидат ;  

70 - тежест на критерия.  

Забележка: Предложената търговска отстъпка (%) от кандидата определен за 

изпълнител, ще се приспада от общата стойност на фактурите за доставените от него 

стоки (резервни части) през периода на действие на договора. 

 

Показател 2  - *Предлагана търговска гаранция (в цели календарни 

дни от датата на доставката) – Срок на гаранция 
  

Оценка на Показател 2 – изчислява се по формулата:    

Срок на гаранция(1,2,3)  = Срок на гаранц.(оцен.) / Срок  на гаранц.(макс.)    х  20 

          

където,  

Срок на гаранция  (оцен) – срок на обявената гаранция  от оценяваният кандидат;  

Срок  на гаранцията(макс.) – най-дългият срок на търговска гаранция, от висички 

предложения 

20 - тежест на критерия.  

Забележка: сроковете се залагат в цели календарни дни (1,2,3,4,5 …. и т.н.) 

 

 

Показател 3 *Срок на доставка след получаване на заявката (в 

календарни дни) –(Срок на доставка),  
 

Оценка на Показател 3 –изчислява се по формулата:   

Ср. на дост. (1,2,3)   =   Срок (мин)  /  Срок (оцен)  х 10 

 

където,  
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Срок (мин)      – минимален срок на доставка от всички предложения  

Срок (оцен)      - предложеният срок на доставка от оценяваният кандидат ;  

10 - тежест на критерия.  

Забележка: сроковете се залагат в цели календарни дни (1,2,3,4,5 …. и т.н.)  

 

 

3. Класиране на кандидатите 

Крайното класиране на кандидатите се извършва на основа на предложената от 

същите ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ-ИЗГОДНА ОФЕРТА. 

 

На първо място се класира кандидата поличил най- висока оценка съгласно следната 

формула на оценяване на офертата :   

К компл.(1,2....) =   Отст(1,2,...)    + Ср. на дост. (1,2,....)   + Срок на 

гаранция(1,2,..............)   

 

Комисията съставя протокол, за разглеждането, оценяването и класирането на 

офертите, който се предава на възложителя заедно с цялата документация, събрана в хода на 

провеждането на процедурата. 

 

V. УТВЪРЖДАВАНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИЯ УЧАСТНИК И СКЛЮЧВАНЕ НА 

ДОГОВОР 

Възложителят обявява с решение класирането на кандидатите и кандидата, 

определен за изпълнител, не по-късно от пет работни дни след приключване работата на 

комисията. 

Възложителят, сключва договор за доставка по обществена поръчка за конкретната 

позиция с кандидата, който е класиран от комисията на първо място и определен за 

изпълнител при условията и по реда на чл.41 и сл. от Закона за обществените поръчки. При 

подписване на договора кандидатът трябва да представи документите по чл.47, ал.9 и чл.48, 

ал.2 от ЗОП, както и документ за гаранция за изпълнение. При непредставянето им или при 

отказ на кандидата, определен за изпълнител да сключи договор, възложителят определя за 

изпълнител следващия класиран кандидат и сключва договор с него. Изискванията на чл. 47, 

ал.9 и чл.48, ал.2 от ЗОП не се прилага в случаите по чл. 47, ал. 10 от ЗОП.; 

Страните по договора за обществена пръчка не могат да го изменят, освен в 

случаите на чл. 43, ал.2 от ЗОП. 

За неуредените в настоящите указания въпроси се прилагат разпоредбите на Закона 

за обществените поръчки и актовете по прилагането му. 

 

VІ. ПРИЛОЖЕНИЯ: 

 Решение № 1 от 21.01.2016 година на Директора на ТП ДГС за откриване на 

процедурата за възлагане на обществена поръчка и Обявление към него за откриване 

на  обществената поръчка – публикувани в РОП; 

 Приложение № 1 – Техническа спецификация с вкл.прогнозен списък на стоките; 

 Приложение  № 2 – Административни сведения за участника; 

 Приложение № 3 – Списък на документите, представени от участника; 

 Приложение № 4 – Образец на Техническа оферта ; 

 Приложение № 5 – Образец на Ценова оферта; 

 Приложение № 6 - Декларация по чл.47, ал.1, ал2 и ал.5  от ЗОП; 

 Приложение № 7 – Декларация по чл. 56, ал.1, т.8 от ЗОП; 

 Приложение № 8 – Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП 

 Приложение № 9 - Декларация по чл.55, ал.5 от ЗОП за съгласие на подизпълнителя; 

 Приложение № 10 – Декларация-списък  по чл.51, ал.1, т.1 от ЗОП; 

 Приложение № 11 – Договор-проект. 

 Приложение № 12 - Декларация по чл.55, ал.7 от ЗОП . 
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