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I. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Приложение № 1
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
за участие в обществена поръчка с предмет:
„Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия, координатор на
балансираща група за ниско и средно напрежение и администриране на разходите за
пренос и достъп на структури на МВР, обслужвани от СДВР“
по Обособена позиция № 1 „Избор на доставчик на нетна активна електрическа
енергия, координатор на балансираща група за ниско напрежение и администриране на
разходите за пренос и достъп за структури на МВР, обслужвани от СДВР на
територията на „ЧЕЗ Разпределение България” АД”

1. Предмет на поръчката: Избор на доставчик на нетна активна електрическа
енергия, координатор на балансираща група за ниско напрежение и администриране на
разходите за пренос и достъп за структури на МВР, обслужвани от СДВР на
територията на „ЧЕЗ Разпределение България” АД”.
2. Количество и обем на поръчката: Прогнозно количество за двугодишен
период на активна електрическа енергия – 10 000 000 кВтч. Количествата консумирана
електрическа енергия, измерена на страна ниско напрежение в обекти на структури на
МВР, обслужвани от СДВР за едногодишен период, разпределени по месеци за периода
от 01.07.2017 г. до 30.06.2018 г., са посочени в Приложение № 1а към настоящата
техническа спецификация.
3. Място на изпълнение на поръчката: Структури на МВР, обслужвани от
СДВР, съгласно Приложение № 1а към настоящата техническа спецификация.
4. Срок на изпълнение на договора: 24 (двадесет и четири) месеца.
5. Изисквания към изпълнението на поръчката: Изпълнителят следва да
изпълни поръчката качествено и в съответствие с условията и Техническите изисквания
на Възложителя, което включва:
5.1. Да извърши пълна процедура по регистриране на свободния пазар на
електроенергия на обектите на Възложителя.
5.2. Изпълнителят да поеме отговорността за балансиране, да включи
Възложителя в пазара на балансираща енергия, като участник (непряк член) в
стандартна балансираща група с координатор Изпълнителя, без Възложителят да
заплаща такса за участие.

5.3. Да осигури прогнозиране на потреблението на Възложителя, включително
администриране на часовите графици за потребление. Да осигури без допълнително
заплащане дейностите по прогнозиране на потреблението на Възложителя, изготвяне на
почасови графици, администриране на информационния поток към „Електроенергиен
системен оператор” (ЕСО) ЕАД, както и отговорност по балансиране.
6. Предвид измененията в нормативните документи, касаещи промяната на
собствеността или промяна на органа на управление на имота, Възложителят си запазва
правото в случай на необходимост в срока на договора да бъдат включени нови обекти
и изключени съществуващи, чрез подписване на двустранни допълнителни
споразумения.

Приложение № 1а към Техническа спецификация за обособена позиция № 1
Списък на обектите, обслужвани от СДВР, по обособена позиция № 1
№ по
ред

абонатен №

Партида

Адрес

1

95631220

210022141087

гр.София, кв.Ботунец 1

2

9133309208

210026379096

гр.София, кв.Младост 1, бл.26, вх.Б

3

9133309209

210026379096

гр.София, кв.Младост 1, бл.26, вх.Б

4

9112576184

210026379096

гр.София, Студентски град, бл.10

5

9110315004

210026379096

гр.София, Цариградско шосе, подлез "Орлов мост"

6

9133608005

210026379096

гр.София, кв.Младост 1, бл.75, вх.1, ап.23

7

91101307

210026379096

гр.София, ул.Георги С.Раковски № 185

8

91132005

210026379096

гр.София, ул.Лъчезар Станчев № 4

9

91208045

210026379096

гр.София, Цариградско шосе, КПП Враня

10

9235316111

210026379096

гр.София, бул.Цар Освободител № 18

11

9235316112

210026379096

гр.София, бул.Цар Освободител № 18

12

95623211

210026379096

гр.София, ул.Индже войвода № 2

13

9334301235

210026379096

гр.София, Ботевградско шосе № 35, КПП Враждебна

14

9327932213

210026379096

гр.София, кв.Слатина, ул.511-та № 1

15

93204057

210026379096

гр.София, площад "Независимост"

16

9433809223

210026379096

гр.София, кв.Белите брези, бл.6, ап.30

17

9441935012

210026379096

гр.София, подлез ЦУМ

18

9226706207

210026379096

гр.София, кв.Надежда 6, бл.632 , вх. Г

19

9210201337

210026379096

гр.София, бул.Александър Стамболийски № 65

20

9110407277

210026379096

гр.София, ул.Сан Стефано, подлез

21

9324604400

210026379096

гр.София, ул.Шипченски проход № 8

22

94227035

210026379096

гр.София, парк Витоша, хижа "Алеко"

23

9222906207

210026379096

гр.София, бул.Сливница № 118

24

9333401268

210026379096

гр.София, ул.Проф.Иван Шишман № 41

25

9134916120

210026379096

гр.София, Самоковско шосе, КПП Горубляне

26

94102046

210026379096

гр.София, кв.Лозенец, ул.Крум Попов № 57

27

94102049

210026379096

гр.София, кв.Лозенец, ул.Крум Попов № 57

28

9326311178

210026379096

гр.София, ул.Шипченски проход № 67

29

95633187

210026379096

гр.София, ул.Марин Дринов № 4

30

92220007

210026379096

гр.София, Ломско шосе, КПП Връбница

31

9127208375

210026379096

гр.София, кв.Васил Левски, ул.69-та № 5А

32

9111105186

210026379096

гр.София, ул.Георги С.Раковски № 185

33

92209035

210026379096

гр.София, Околовръстен път

34

9226410414

210026379096

гр.Нови Искър, ул.Искърско дефиле № 261

35

9226706204

210026379096

гр.София, кв.Надежда 6, бл.632 , вх.В

36

9324604399

210026379096

гр.София, ул. Шипченски проход № 8

37

9433809128

210026379096

гр.София, кв.Белите брези, бл.3, ап.2

38

9221414286

210026379096

гр.София, ул.Цар Симеон, бл.310, вх.А

39

9314924002

210026379096

гр.София, ул.Клокотница № 71

40

9125506143

210026379096

гр.София, кв.Дружба 1, бл. 40

41

9125505147

210026379096

гр.София, кв.Дружба 1, ул.Иван Арабаджията № 8

42

03541051

210026379096

гр.Самоков, местност Щъркелово гнездо

43

94226070

210026379096

гр.София, планина Витоша

44

95612003

210026464319

гр.София, ул.Лъчезар Станчев № 4

45

95612081

210026464319

гр.София, ул.Лъчезар Станчев № 4

46

95622013

210026464319

гр.София, ул.Индже войвода № 2

47

9320208252

210026464319

гр.София, бул.Княз Александър Дондуков № 57

48

95632057

210026464319

гр.София, ул.проф.Иван Шишман № 41

49

95622031

210026464319

гр.София, кв.Люлин 4, бл.464, вх. В

50

95632174

210026464319

гр.София, ул.Марин Дринов № 4

51

95621104

210026464319

гр.София, кв.Бенковски, ул.Лазар Михайлов № 147

52

95621045

210026464319

гр.София, ул.Антим I № 5

53

95632048

210026464319

гр.София, ул.Княз Борис I № 213

54

95621044

210026464319

гр.София, ул.Антим I № 5

Количествата консумирана електрическа енергия, измерена на страна ниско напрежение в обекти на структури на МВР,
обслужвани от СДВР за едногодишен период, разпределени по месеци за периода от 01.07.2017 г. до 30.06.2018 г., за обособена
позиция № 1
№
по
ред

абонатен №

Адрес
м. 7.
2017 г.

м. 8.
2017 г.

м. 9.
2017 г.

м. 10.
2017 г.

м. 11.
2017 г.

м. 12.
2017 г.

м. 1.
2018 г.

м. 2.
2018 г.

м. 3.
2018 г.

м. 4.
2018 г.

м. 5.
2018 г.

м. 6.
2018 г.

Общо
кВтч

95631220
3597

4261

9488

13412

1688

17025

15238

14383

5936

3818

3148

95556

9133309208

гр.София, кв.Младост 1,
бл.26, вх.Б

410

461

507

442

369

336

309

288

300

300

462

454

4638

9133309209

гр.София, кв.Младост 1,
бл.26, вх.Б

169

140

145

143

279

238

271

209

300

300

155

127

2476

9112576184

гр.София, Студентски град,
бл.10

266

227

138

542

765

1035

1280

1286

1290

818

341

196

8184

9110315004

гр.София,
Цариградско
шосе, подлез "Орлов мост"

1779

1604

1944

1602

1394

1413

1632

1400

1800

1800

1445

1576

19389

9133608005

гр.София, кв.Младост
бл.75, вх.1, ап.23

1,

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

91101307

гр.София,
ул.Георги
С.Раковски № 185

3396

3163

2860

4103

4197

3971

4086

4668

4002

2778

1966

1942

41132

91132005

гр.София,
Станчев № 4

ул.Лъчезар

1542

1437

1377

1979

4733

2448

2673

2798

2686

1854

1444

1485

26456

91208045

гр.София,
Цариградско
шосе, КПП Враня

4

5

4

5

6

4

5

4

6

5

4

6

58

9235316111

гр.София,
бул.Цар
Освободител № 18

541

505

523

874

1316

1760

1495

1760

1517

916

405

510

12122

9235316112

гр.София,
бул.Цар
Освободител № 18

412

393

480

1673

3687

4665

4285

4771

4176

2890

765

521

28718

95623211

гр.София,
ул.Индже
войвода № 2
гр.София,
Ботевградско
шосе
№
35,
КПП
Враждебна

56

59

56

81

66

65

57

52

1037

278

86

53

1946

24

142

27

27

30

26

26

24

30

30

5

3

394

гр.София,
кв.Слатина,
ул.511-та № 1

383

344

358

961

1776

3046

3336

3249

2949

2202

910

499

20013

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
9334301235

13
9327932213

14

3562
гр.София, кв.Ботунец 1

1

93204057

гр.София,
"Независимост"

площад

474

475

447

483

510

522

499

530

528

496

473

457

5894

9433809223

гр.София, кв.Белите брези,
бл.6, ап.30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15
16
9441935012

гр.София, подлез ЦУМ

17
9226706207

гр.София, кв.Надежда 6,
бл.632 , вх. Г

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9210201337

гр.София, бул.Александър
Стамболийски № 65

6

7

7

5

10

9

6

5

5

6

8

8

82

9110407277

гр.София, ул.Сан Стефано,
подлез

2780

3057

3471

3304

3044

2719

2363

2464

3000

3000

3489

2583

35274

9324604400

гр.София, ул.Шипченски
проход № 8

3997

2232

860

4318

4613

4760

3630

4380

4216

4067

4335

4393

45801

94227035

гр.София, парк
хижа "Алеко"

Витоша,

7

6

5

6

6

6

6

5

6

5

6

6

70

9222906207

гр.София, бул.Сливница №
118

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9333401268

гр.София,
ул.Проф.Иван
Шишман № 41

243

0

75

3

28

20

90

41

21

100

45

22

688

9134916120

гр.София,
Самоковско
шосе, КПП Горубляне

5

4

5

5

4

5

5

5

5

3

5

6

57

94102046

гр.София,
кв.Лозенец,
ул.Крум Попов № 57

11279

8079

8617

12973

12899

12428

11394

12196

9764

10368

11025

9893

130915

94102049

гр.София,
кв.Лозенец,
ул.Крум Попов № 57

6840

6240

4931

6376

7287

8360

9196

10481

5967

5395

6028

1610

78711

9326311178

гр.София, ул.Шипченски
проход № 67

1135

1366

1009

812

901

1009

909

984

940

813

700

787

11365

95633187

гр.София,
Дринов № 4

ул.Марин

706

140

207

841

1065

950

1039

869

965

695

359

724

8560

92220007

гр.София, Ломско шосе,
КПП Връбница

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

3

9127208375

гр.София, кв.Васил Левски,
ул.69-та № 5А
гр.София,
ул.Георги
С.Раковски № 185
гр.София,
Околовръстен
път

152

82

70

355

1945

3940

4419

4075

3675

3224

1086

725

23748

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
9111105186

32
92209035

33

гр.Нови
Искър,
ул.Искърско дефиле № 261
гр.София, кв.Надежда 6,
бл.632 , вх.В

623

603

615

1794

5615

8736

8730

8178

7562

4458

759

625

48298

41

42

42

42

40

43

43

40

41

38

38

36

486

9324604399

гр.София, ул. Шипченски
проход № 8

7665

8179

7070

9150

9938

10150

9009

10129

9641

8393

7686

7637

104647

9433809128

гр.София, кв.Белите брези,
бл.3, ап.2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9221414286

гр.София, ул.Цар Симеон,
бл.30, вх.А

9

1

0

6

15

6

3

4

2

13

6

0

65

9314924002

гр.София,
№ 71

ул.Клокотница

1108

884

916

2261

5765

8643

10150

10361

9954

6878

2144

1068

60132

9125506143

гр.София, кв.Дружба 1, бл.
40

426

393

414

441

811

690

886

959

1000

1000

409

439

7868

9125505147

гр.София, кв.Дружба 1,
ул.Иван Арабаджията № 8

5888

6457

7006

6427

8639

8412

8459

8756

8280

8168

6085

5388

87965

03541051

гр.Самоков,
местност
Щъркелово гнездо

65

107

112

32

54

47

29

42

41

29

34

41

633

84

78

95

12

167

22

20

148

22

21

22

30

721

9226410414

34
9226706204

35
36
37
38
39
40
41
42
94226070

гр.София, планина Витоша

43
95612003

гр.София,
Станчев № 4

ул.Лъчезар

45218

43996

35897

52000

62129

69845

76052

64277

53555

35105

35694

40504

614272

95612081

гр.София,
Станчев № 4

ул.Лъчезар

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95622013

гр.София,
ул.Индже
войвода № 2
гр.София,
бул.Княз
Александър Дондуков №
57
гр.София,
ул.проф.Иван
Шишман № 41

14201

15650

14393

20345

18915

19478

20583

17783

17241

14133

13982

14061

200765

131

153

153

85

228

90

0

97

48

47

107

6

1145

10048

9174

133098

25359

20326

87085

30526

26009

21682

12515

13165

12117

401104

95622031

гр.София, кв.Люлин
бл.464, вх. В

4,

13721

14200

13026

19031

14163

14311

15169

14053

14699

12633

13148

13048

171202

95632174

гр.София,
Дринов № 4

ул.Марин

8731

9897

8870

15989

17613

17591

20016

17417

16771

9621

8330

8478

159324

95621104

гр.София,
кв.Бенковски,
ул.Лазар Михайлов № 147

18630

17526

20558

38719

48242

53791

56969

52116

45539

26457

21048

20834

420429

44

45
46
9320208252

47
95632057

48
49

50
51

95621045

52
95632048

53

гр.София, ул.Антим I № 5
гр.София, ул.Княз Борис I
№ 213

95621044

54

25876

26165

24001

36173

33480

35314

41446

35592

30849

19472

20243

20852

349463

11912

12580

11773

17471

15312

15553

17261

14844

14227

11434

10712

10491

163570

60350

59348

65206

90033

84260

97689

113145

98806

89791

64560

64543

67413

955144

Общо:

4349483

гр.София, ул.Антим I № 5

Посочените количества са прогнозни, изготвени на база отчетна информация за консумирана електрическа енергия за едногодишен период.
Количествата са ориентировъчни и не са предмет на договора.

Приложение № 2

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
за участие в обществена поръчка с предмет:
„Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия, координатор на
балансираща група за ниско и средно напрежение и администриране на разходите за
пренос и достъп на структури на МВР, обслужвани от СДВР“
по Обособена позиция № 2 „Избор на доставчик на нетна активна електрическа
енергия, координатор на балансираща група за средно напрежение и администриране на
разходите за пренос и достъп за структури на МВР, обслужвани от СДВР на територията
на „ЧЕЗ Разпределение България” АД”
1. Предмет на поръчката: Избор на доставчик на нетна активна електрическа
енергия, координатор на балансираща група за средно напрежение и администриране на
разходите за пренос и достъп за структури на МВР, обслужвани от СДВР на територията
на „ЧЕЗ Разпределение България” АД”.
2. Количество и обем на поръчката: Прогнозно количество за двугодишен период
на активна електрическа енергия – 700 000 кВтч. Количествата консумирана електрическа
енергия, измерена на страна средно напрежение в обекти на структури на МВР,
обслужвани от СДВР за едногодишен период, разпределени по месеци за периода от
01.07.2017 г. до 30.06.2018 г., са посочени в Приложение № 2а към настоящата техническа
спецификация.
3. Място на изпълнение на поръчката: Структури на МВР, обслужвани от СДВР,
съгласно Приложение № 2а към настоящата техническа спецификация.
4. Срок на изпълнение на договора: 24 (двадесет и четири) месеца.
5. Изисквания към изпълнението на поръчката: Изпълнителят следва да изпълни
поръчката качествено и в съответствие с условията и Техническите изисквания на
Възложителя, което включва:
5.1. Да извърши пълна процедура по регистриране на свободния пазар на
електроенергия на обектите на Възложителя.
5.2. Изпълнителят да поеме отговорността за балансиране, да включи Възложителя
в пазара на балансираща енергия, като участник (непряк член) в стандартна балансираща
група с координатор Изпълнителя, без Възложителят да заплаща такса за участие.
5.3. Да осигури прогнозиране на потреблението на Възложителя, включително
администриране на часовите графици за потребление. Да осигури без допълнително
заплащане дейностите по прогнозиране на потреблението на Възложителя, изготвяне на
почасови графици, администриране на информационния поток към „Електроенергиен
системен оператор” (ЕСО) ЕАД, както и отговорност по балансиране.

6. Предвид измененията в нормативните документи, касаещи промяната на
собствеността или промяна на органа на управление на имота, Възложителят си запазва
правото в случай на необходимост в срока на договора да бъдат включени нови обекти и
изключени съществуващи, чрез подписване на двустранни допълнителни споразумения.

Приложение № 2а към Техническа спецификация за обособена позиция № 2
Списък на обектите, обслужвани от СДВР, по обособена позиция № 2
Пореден №

абонатен №

Партида

Адрес

1

95405014

110001930083

гр.София, бул.Братя Бъкстон № 5

2

95405015

110001930083

гр.София, бул.Братя Бъкстон № 5

Количествата консумирана електрическа енергия, измерена на страна средно напрежение в обекти на структури на МВР,
обслужвани от СДВР за една календарна година, разпределени по месеци за периода от 01.07.2017 г. до 30.06.2018 г., за обособена
позиция № 2
Пореден
№

абонатен
№

Адрес

м. 7.
2017 г.

м. 8.
2017 г.

м. 9.
2017 г.

м. 10.
2017 г.

м. 11.
2017 г.

м. 12.
2017 г.

м. 1.
2018 г.

м. 2.
2018 г.

м. 3.
2018 г.

м. 4.
2018 г.

м. 5.
2018 г.

м. 6.
2018 г.

Общо кВтч

1

95405014

гр.София, бул.Братя
Бъкстон № 5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

95405015

гр.София, бул.Братя
Бъкстон № 5

19826

16463

17572

28459

30513

30517

30416

25472

24707

18344

19146

18696

280131

Посочените количества са прогнозни , изготвени на база отчетна информация за консумирана електрическа енергия за едногодишен период.
Количествата са ориентировъчни и не са предмет на договора.

II. ОСНОВАНИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ
Възложителят ще отстранява от участие в процедурата участник, за който е
налице някое от обстоятелствата по чл. 54, чл. 55, ал. 1, т. 1 и/или т. 4 и чл. 107 от ЗОП
и по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,
свързаните с тях лица и техните действителни собственици, както и участник който по
какъвто и да е начин е включил някъде в офертата си извън плика „Предлагани ценови
параметри ” елементи, свързани с предлаганата цена и/или части от нея. Възложителят
ще отстранява от участие в процедурата участник чието предложение за изпълнение на
поръчката не изпълнява всички условия на техническата спецификация.
Основанията за отстраняване на участниците са посочени в т. 3 от раздел VI.3)
Допълнителна информация от Обявлението.

III. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР

Критериите за подбор на участниците са посочени в раздел III от Обявлението за
поръчката.

IV. КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ
Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодна
оферта.
Критерият за определяне на икономически най-изгодната оферта е „НАЙНИСКА ЦЕНА”, съгласно чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП.
Критерият за възлагане – „НАЙ-НИСКА ЦЕНА” ще се прилага за всяка
обособена позиция в процедурата.
В ценовото си предложение участникът посочва предлаганата от него цена в
лева без ДДС (крайна цена).
Комисията оценява офертите съгласно предложената цена в лева без включен
ДДС (крайна цена).
Когато в процедурата участват едновременно лица, които са регистрирани по
ЗДДС и лица, които не са регистрирани по ЗДДС с цел обективното и равнопоставено
сравнение и класиране на участниците, преди оценка на офертите комисията добавя
нормативно установения процент ДДС към цените без ДДС на регистрираните по
ЗДДС участници и закръгля получената цена с ДДС до втория знак след десетичната
запетая съгласно математическото правило за закръгляване.

V. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА
ОФЕРТАТА. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА
ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТАTA
Участник в настоящата процедура може да бъде всяко българско или
чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко
друго образувание, което има право да изпълнява предмета на поръчката, съгласно
законодателството на държавата, в която то е установено.
Всеки участник в откритата процедура заявява своето участие чрез подаване на
оферта.
Всеки участник в обществената поръчка има право да представи само една
оферта.
Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на
друг участник, не може да подава самостоятелно оферта.
В обществената поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва
само в едно обединение.
Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща
процедура.
Участниците могат да посочват в офертите си информация, която смятат за
конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна. Когато са се позовали на
конфиденциалност, съответната информация не се разкрива от възложителя.
Участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на
предложенията от офертите им, които подлежат на оценка.
Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от
правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и
финансовото състояние, техническите способности и професионалната компетентност.
Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да
докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от
третите лица задължения.
Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за
доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са
налице основанията за отстраняване от процедурата.
Участниците посочват в 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.

Документите, свързани с участието в процедурата се представят в запечатана
непрозрачна опаковка, върху която се посочват:
1. наименованието на участника, включително участниците в обединението,
когато е приложимо;
2. адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен
адрес;
3. наименованието на поръчката и обособените позиции, за които се подават
документите.
Офертите се подават всеки работен ден от 08:30 ч. до 12.00 и от 13.00 до 17:30
ч., най-късно до часа и датата, посочени в обявлението за обществената поръчка на
следния адрес:
Столична дирекция на вътрешните работи,
гр. София, ул. „Антим І“ № 5
Ако участникът изпраща офертата, чрез препоръчана поща или куриерска
служба, разходите са за негова сметка. В този случай той следва да изпрати офертата
така, че да обезпечи нейното пристигане на посочения от Възложителя адрес преди
изтичане на срока за подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата
е за участника. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата
на адреса и в срока определен от него.
Когато документите, свързани с участието в процедурата, се представят от
упълномощен от участника представител, опаковката с офертата следва да бъде
придружена с пълномощно на представителя.
Офертите се подават в запечатана, непрозрачна, с ненарушена цялост опаковка и
с надпис:
ДО
СТОЛИЧНА ДИРЕКЦИЯ НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
гр. София, ул. „Антим І“ № 5
ОФЕРТА
за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
“Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия, координатор на
балансираща група за ниско и средно напрежение и администриране на разходите за
пренос и достъп на структури на МВР, обслужвани от СДВР“
по обособена/и позиция/и: ...........................................................................................
/изписва се № и наименованието на обособена/ните позиция/и, за които се участва/
________________________________________________
име на участника
________________________________________________
пълен адрес за кореспонденция

________________________________________________
лице за контакт, телефон, факс и електронен адрес

До изтичане на срока за получаване на оферти всеки участник може да промени,
допълни или оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното
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/”.
При подаване на офертата и приемането й върху опаковката се отбелязва входящ
номер, дата и час на постъпване и посочените данни се отбелязват във входящ
регистър.
За подаването на офертата на участника се издава документ.
Оферти, които са представени след крайния срок за подаването им или са в
незапечатана опаковка или в опаковка с ненарушена цялост, се вписват в регистъра и се
връщат на подателя незабавно.
Забележки:
1. Всички документи се представят в един екземпляр, освен ако не е посочено
друго.
2. Всички документи, съдържащи се в офертата, следва да бъдат на български
език. В случай, че част от необходимите документи са съставени на чужд език, същите
следва да бъдат приложени към офертата с превод на български, съгласно настоящите
указания, подписани от лицето извършило превода.
3. Всички копия на документи, съдържащи се в офертата, следва да бъдат
заверени. Заверено от участника копие на документ означава: документът да е заверен с
гриф “Вярно с оригинала” и да съдържа подпис на заверяващото го лице.
4. По документите не се допускат никакви вписвания между редовете,
изтривания или корекции, освен ако са заверени с подпис на лицето, което подписва.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА
Опаковката включва следните документи:
1. Опис на представените документи (образец №1);
2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за
участника/за всеки участник в обединение, което не е юридическо лице/за всеки
подизпълнител/за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението
договора (образец № 2);
3. Доказателства за предприети мерки за надеждност по чл. 56, ал. 1 от ЗОП
(когато е приложимо);

4. Копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на
обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена
поръчка- правата и задълженията на участниците в обединението, разпределението на
отговорността между членовете на обединението и дейностите, които ще изпълнява
всеки член на обединението (когато е приложимо);
5. Техническо предложение:
5.1. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е
законният представител на участника;
5.2. Предложение за изпълнение на поръчката (образец № 3.1 за обособена
позиция № 1 и образец № 3.2 за обособена позиция № 2), за съответната обособена
позиция, за която се участва.
5.3. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор
(образец № 4);
5.4. Декларация за срока на валидност на офертата - (образец № 5);
6. Ценовото предложение в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис
„Предлагани ценови параметри по обособена позиция ............” (образец № 6.1 за
обособена позиция № 1 и образец № 6.2 за обособена позиция № 2).
Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, в
опаковката документите от техническото предложение се представят за всяка
обособена позиция отделно комплектовани, съгласно чл.47, ал.9 от ППЗОП и отделни
непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри ”.
Извън плика с надпис „Предлагани ценови параметри” не трябва да е посочена
никаква информация относно цената.
VI. ДРУГИ УКАЗАНИЯ
За въпроси, отнасящи се до провеждането на процедурата и подготовката на
офертите от участниците, които не са посочени в настоящите указания, се прилага
Закона за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове по прилагането
му.
VII. ОБРАЗЦИ И УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКАТА ИМ
УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОБРАЗЦИТЕ
1. Опис на документите и информацията, съдържащи се в опаковката,
подписан от участника (Образец № 1)
2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) (Образец
№ 2):
2.1. Липсата на основанията за отстраняване и съответствието с поставените от
Възложителя критерии за подбор се декларират от участника чрез попълване и

представяне на Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП),
съгласно чл. 67, ал. 1 от ЗОП.
Документът се представя в оригинал, подписан от лицата, които представляват
участника, членовете на управителни и надзорни органи и от други лица, които имат
правомощия да упражняват контрол при вземането на решенията от тези органи.
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.
2.2. Участник, който участва самостоятелно в обществената поръчка и не
използва капацитета на трети лица и подизпълнители, попълва и представя един
ЕЕДОП.
2.3. Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за
доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва
подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП, който съдържа
информацията по т. 2.1.
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.
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.
2.4. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, за всеки от
участниците в обединението се представя отделен ЕЕДОП.
2.5. Когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за повече
от едно лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП. Основанията за отстраняване
по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за лицата, които представляват участника,
членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия
да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи.
2.6. Когато е налице необходимост от защита на личните данни или при
различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията относно
изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко
лице или за някои от лицата.
2.7. В случаите, когато се подава повече от един ЕЕДОП, обстоятелствата,
свързани с критериите за подбор, се съдържат само в ЕЕДОП, подписан от лице, което
може самостоятелно да представлява съответния стопански субект.
2.8. Съгласно чл. 59, ал. 5 от ЗОП, възложителят е посочил критериите за подбор
и документите за тяхното доказване в обявлението, с което се оповестява откриването
на процедурата, както и в документацията.

2.9. Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят
всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в
ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
2.10. Преди сключването на договор за обществена поръчка възложителят
изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи,
удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и
съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за
подизпълнителите и третите лица, ако има такива.
2.11. Обстоятелствата относно основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1 т. 1
от ЗОП, извън тези по част III, раздел А: Основания, свързани с наказателни присъди,
от ЕЕДОП, както и основанията за отстраняване по чл. 107, т. 4 от ЗОП и по чл. 3, т. 8
от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в
юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните
действителни собственици, се декларират в ЕЕДОП, част III, раздел Г: „Други
основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното
законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка”, като:
- ако по отношение на участника не са налице горепосочените основания за
отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП, чл. 107, т. 4 от ЗОП и чл. 3, т. 8 във връзка с
чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата,
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях
лица и техните действителни собственици, участникът отбелязва отговор „НЕ” в
дясната колона.
- ако по отношение на участника са налице горепосочените основания за
отстраняване по чл. 54, ал.1, т.1 от ЗОП, чл. 107, т. 4 от ЗОП и чл. 3, т. 8, без да са
налице изключенията по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,
контролираните от тях лица и техните действителни собственици, участникът
отбелязва отговор „ДА” в дясната колона и попълва и следващия ред относно
предприети мерки за реабилитация, ако има такива.
2.12. Участниците попълват само дясната колона „Отговор“ на таблицата от
образеца на ЕЕДОП.
2.13. Необходимата информация се попълва в полето, оградено със средни скоби
- [……]
2.14. Когато е приложимо участникът представя документи, удостоверяващи
предприетите от него мерки за доказване на надеждност, съгласно чл. 56 от ЗОП.
Предприетите мерки се описват в съответния раздел на ЕЕДОП. Като доказателства за
надеждността на участника се представят някои или всички от изброените в чл. 45, ал. 2
от ППЗОП документи.
3. Предложението за изпълнение на поръчката (образец № 3.1 за обособена
позиция № 1 и образец № 3.2 за обособена позиция № 2) и съдържа информация

изискана от възложителя съгласно техническата спецификация, за съответната
обособена позиция, за която се участва. Документът се представя в оригинал за
съответната обособена позиция, за която се участва.
4. Декларацията за съгласие с клаузите на приложения проект на договор
(Образец № 4) се представя в оригинал.
5. Декларация за срок на валидност на офертата (Образец № 5). Документът
се представя в оригинал. Срокът на валидност на офертата е посоченото от възложителя
в обявлението за поръчка време, през което участниците са обвързани с условията на
представените от тях оферти.
6. Ценово предложение (образец № 6.1 за обособена позиция № и образец №
6.2 за обособена позиция № 2). Документът се представя в оригинал за съответната
обособена позиция, за която се участва в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис
„Предлагани ценови параметри” и наименованието на обособената позиция.
Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, в
опаковката документите от техническото предложение се представят за всяка
обособена позиция отделно комплектовани, съгласно чл.47, ал.9 от ППЗОП и отделни
непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри ”.
Извън плика с надпис „Предлагани ценови параметри” не трябва да е посочена
никаква информация относно цената.
Предлаганата от участника цена се представя в лева без включен ДДС, като се
посочва крайна цена за 1 /един/ MWh нетна активна електроенергия, включваща
разходите по изготвяне на прогнози, подаване и регистриране на графици в
„Електроенергиен системен оператор” ЕАД, съгласно Правилата за търговия с
електрическа енергия, сумите за покриване регистрираните небаланси /положителни,
отрицателни/, както и всички други разходи свързани с участието на Възложителя на
свободния пазар на електрическа енергия.
Предложената от участника цена не включва цени за мрежови услуги, цена за
„задължение към обществото”, такси, добавки, вноски, данъци, както и каквито и да
било други задължения, които могат да бъдат поставени с промяна в законодателството
и/или с решение на съответния компетентен орган. Цената не включва дължимите
акциз и ДДС.
Възложителят заплаща измерената реално потребена електрическа енергия и
регистрирани небаланси /положителни, отрицателни/ по предложената от участника
цена за 1 /един/ МWh, нетна активна електроенергия, която цена е постоянна за срока
на изпълнение на договора.
Ако участник не е регистрирано по ЗДДС лице, той задължително декларира
това обстоятелство в ценовото предложение.
В случай, че участникът е не регистрирано лице по ЗДДС при оценка на
офертите се взима посочената от участника цена като крайна.

7. Банкова гаранция за изпълнение на договор (Образец № 7). Документът се
представя в оригинал, при подписване на договор за изпълнение на обособена позиция
от участника избран за Изпълнител на обособената позиция.

Образец № 1

ОПИС НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ
в оферта за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
“Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия, координатор на
балансираща група за ниско и средно напрежение и администриране на разходите
за пренос и достъп на структури на МВР, обслужвани от СДВР”
по обособена/ни позиция/и, както следва: ..........................................................................
/изписва се № и наименованието на обособена/ните позиция/и, за които се участва/

№

Съдържание

1.

Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)
за участника/за всеки участник в обединение, което не е
юридическо лице/за всеки подизпълнител/за всяко лице, чиито
ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на договора (образец
№2)

2.

Доказателства за предприети мерки за надеждност по чл. 56, ал. 1
от ЗОП (когато е приложимо);

3.

Копие от документ, от който да е видно правното основание за
създаване на обединението, както и следната информация във
връзка с конкретната обществена поръчка - правата и задълженията
на участниците в обединението, разпределението на отговорността
между членовете на обединението и дейностите, които ще
изпълнява всеки член на обединението, когато е приложимо

4.

Техническо предложение, което съдържа:

4.1.

Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава
офертата, не е законният представител на участника

4.2.

Предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция
........... (образец №3.1 и/или 3.2)

4.3.

Декларация за приемане условията в проекта на договор (образец
№4)

4.4.

Декларация за срока на валидност на офертата (образец №5)

Номер на
страница
от.....до

5.

Ценовото предложение в отделен запечатан непрозрачен плик с
надпис „Предлагани ценови параметри по обособена позиция
...............” (образец №6.1 и/или 6.2)

Подпис
Име и фамилия на лицето,
което представлява участника

Забележка: Участникът следва да добавя редове в описа, колкото са необходими, както
и да вписва всички представени документи!

Образец № 2
Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки
(ЕЕДОП)
Част І: Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за

възлагащия орган или възложителя
При процедурите за възлагане на обществени поръчки, за които в Официален вестник на
Европейския съюз се публикува покана за участие в състезателна процедура,
информацията, изисквана съгласно част I, ще бъде извлечена автоматично, при условие
че ЕЕДОП е създаден и попълнен чрез електронната система за ЕЕДОП1. Позоваване на
съответното обявление2, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз:
OВEС S брой[], дата [], стр.[],
Номер на обявлението в ОВ S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
Когато поканата за участие в състезателна процедура не се публикува в Официален
вестник на Европейския съюз, възлагащият орган или възложителят трябва да включи
информация, която позволява процедурата за възлагане на обществена поръчка да бъде
недвусмислено идентифицирана.
В случай, че не се изисква публикуването на обявление в Официален вестник на
Европейския съюз, моля, посочете друга информация, която позволява процедурата за
възлагане на обществена поръчка да бъде недвусмислено идентифицирана (напр.
препратка към публикация на национално равнище): [……]
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Информацията, изисквана съгласно част I, ще бъде извлечена автоматично, при условие
че ЕЕДОП е създаден и попълнен чрез посочената по-горе електронна система за ЕЕДОП.
В противен случай тази информация трябва да бъде попълнена от икономическия
оператор.
Идентифициране на възложителя3

Отговор:

Име:

Столична дирекция на вътрешните работи, гр.
София, ул. „Антим I“ № 5

1

2

3

Службите на Комисията ще предоставят безплатен достъп до електронната система за ЕЕДОП
на възлагащите органи, възложителите, икономическите оператори, доставчиците на електронни
услуги и други заинтересовани страни
За възлагащите органи: или обявление за предварителна информация, използвано като
покана за участие в състезателна процедура, или обявление за поръчка.
За възложителите: периодично индикативно обявление, използвано като покана за участие в
състезателна процедура, обявление за поръчка или обявление за съществуването на
квалификационна система.
Информацията да се копира от раздел I, точка I.1 от съответното обявление. В случай на
съвместна процедура за възлагане на обществена поръчка, моля, посочете имената на всички
заинтересовани възложители на обществени поръчки.

За коя обществена поръчки се отнася?

Отговор:

Название или кратко описание на поръчката4:

„Избор на доставчик на нетна активна
електрическа енергия, координатор на
балансираща група за ниско и средно
напрежение и администриране на разходите за
пренос и достъп на структури на МВР,
обслужвани от СДВР” по следните обособени
позиции:
Обособена позиция № 1 „Избор на доставчик
на нетна активна електрическа енергия,
координатор на балансираща група за ниско
напрежение и администриране на разходите за
пренос и достъп за структури на МВР,
обслужвани от СДВР на територията на „ЧЕЗ
Разпределение България” АД
Обособена позиция № 2 „Избор на доставчик
на нетна активна електрическа енергия,
координатор на балансираща група за средно
напрежение и администриране на разходите за
пренос и достъп за структури на МВР,
обслужвани от СДВР на територията на „ЧЕЗ
Разпределение България” АД

Референтен номер на досието, определен от
възлагащия орган или възложителя (ако е
приложимо)5:
Останалата информация във всички раздели на ЕЕДОП следва да бъде попълнена от
икономическия оператор

Част II: Информация за икономическия оператор
А: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ОПЕРАТОР
Идентификация:
Име:

4
5

Отговор:
[ ]

Вж. точки II. 1.1 и II.1.3 от съответното обявление
Вж. точка II. 1.1 от съответното обявление

Идентификационен номер по ДДС, ако е [ ]
приложимо:
[ ]
Ако не е приложимо, моля посочете друг
национален идентификационен номер, ако е
необходимо и приложимо
Пощенски адрес:

[……]

Лице или лица за контакт6:

[……]

Телефон:

[……]

Ел. поща:

[……]

Интернет адрес
приложимо):
Обща информация:

(уеб

адрес)

(ако

е [……]

Отговор:

Икономическият оператор микро-, малко или [] Да [] Не
средно предприятие ли е7?
Само в случай че поръчката е запазена8: [] Да [] Не
икономическият
оператор
защитено
предприятие ли е или социално предприятие9,
или ще осигури изпълнението на поръчката в
контекста на програми за създаване на
защитени
работни
места?
Ако „да“, какъв е съответният процент […]
работници с увреждания или в неравностойно
положение?
Ако се изисква, моля, посочете въпросните
служители към коя категория или категории [….]
работници с увреждания или в неравностойно
положение принадлежат.
Ако
е
приложимо,
посочете
дали [] Да [] Не [] Не се прилага
икономическият оператор е регистриран в
официалния
списък
на
одобрените
икономически оператори или дали има

6
7

8
9

Моля повторете информацията относно лицата за контакт толкова пъти, колкото е необходимо.
Вж. Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни
предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36). Тази информация се изисква само за статистически
цели.
Микропредприятия: .предприятие, в което са заети по-малко от 10 лица и чийто годишен
оборот
и/или
годишен
счетоводен
баланс
не
надхвърля
2
млн.
евро.
Малки предприятия .предприятие, в което са заети по-малко от 50 лица и чийто годишен
оборот
и/или
годишен
счетоводен
баланс
не
надхвърля
10
млн.
евро.
Средни предприятия, предприятия, които не са нито микро-, нито малки предприятия и в
които са заети по-малко от 250 лица и чийто годишен оборот не надхвърля 50 млн. евро,
и/или годишният им счетоводен баланс не надхвърля 43 милиона евро.
Вж. точка III.1.5 от обявлението за поръчка
Т.е. основната му цел е социалната и професионална интеграция на хора с увреждания или в
неравностойно положение.

еквивалентен сертификат (напр. съгласно
национална
квалификационна
система
(система за предварително класиране)?

Ако „да“:
Моля,
отговорете
на
въпросите
в
останалите части от този раздел, раздел Б и,
когато е целесъобразно, раздел В от тази
част, попълнете част V, когато е
приложимо, и при всички случаи
a) [……]
попълнете и подпишете част VI.
а) Моля посочете наименованието на списъка
или сертификата и съответния регистрационен
или сертификационен номер, ако е
приложимо:
б) Ако сертификатът за регистрацията или
за сертифицирането е наличен в електронен
формат, моля, посочете:
в) Моля, посочете препратки към
документите, от които става ясно на какво се
основава регистрацията или сертифицирането
и, ако е приложимо, класификацията в
официалния списък10:
г) Регистрацията или сертифицирането
обхваща ли всички задължителни критерии за
подбор?
Ако „не“:
В допълнение моля, попълнете липсващата
информация в част ІV, раздели А, Б, В или
Г според случая САМО ако това се изисква
съгласно съответното обявление или
документацията за обществената поръчка:
д) Икономическият оператор може ли да
представи удостоверение за плащането на
социалноосигурителни вноски и данъци или
информация, която ще позволи на възлагащия
орган или възложителя да получи
удостоверението чрез пряк безплатен достъп
до национална база данни във всяка държава
членка?
Ако съответните документи са на
разположение в електронен формат, моля,
посочете:
Форма на участие:

б) (уеб адрес, орган или служба, издаващи
документа, точно позоваване на документа):
[……][……][……][……]
в) [……]

г) [] Да [] Не

д) [] Да [] Не

(уеб адрес, орган или служба, издаващи
документа, точно позоваване на документа):
[……][……][……][……]

Отговор:

Икономическият оператор участва ли в [] Да [] Не
процедурата за възлагане на обществена
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Позоваванията и класификацията, ако има такива, са определени в сертификацията.

поръчка заедно
оператори11?

с

други

икономически

Ако „да“, моля, уверете се, че останалите участващи оператори представят отделен
ЕЕДОП.
Ако „да“:
а) моля, посочете ролята на икономическия
оператор в групата (ръководител на групата,
отговорник за конкретни задачи...):
б) моля, посочете другите икономически
оператори, които участват заедно в
процедурата за възлагане на обществена
поръчка:
в) когато е приложимо, посочете името на
участващата група:

а): [……]

Обособени позиции

Отговор:

Когато е приложимо, означение на
обособената/ите позиция/и, за които
икономическият оператор желае да направи
оферта:

[ ]

б): [……]

в): [……]

Б: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ОПЕРАТОР
Ако е приложимо, моля, посочете името/ната и адреса/ите на лицето/ата, упълномощено/и
да представляват икономическия оператор за целите на настоящата процедура за възлагане
на обществена поръчка:
Представителство, ако има такива:

Отговор:

Пълното име
заедно с датата и мястото на раждане, ако е
необходимо:

[……];
[……]

Длъжност/Действащ в качеството си на:

[……]

Пощенски адрес:

[……]

Телефон:

[……]

Ел. поща:

[……]

Ако е необходимо, моля да предоставите
подробна информация за представителството
(форми, обхват, цел...):

[……]
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По-специално като част от група, консорциум, съвместно предприятие или други подобни.

В: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ИЗПОЛЗВАНЕТО НА КАПАЦИТЕТА НА ДРУГИ СУБЕКТИ
Използване на чужд капацитет:

Отговор:

Икономическият оператор ще използва ли
капацитета на други субекти, за да изпълни
критериите за подбор, посочени в част IV, и
критериите и правилата (ако има такива),
посочени в част V по-долу?

[]Да []Не

Ако „да“, моля, представете отделно за всеки от съответните субекти надлежно попълнен и
подписан от тях ЕЕДОП, в който се посочва информацията, изисквана съгласно раздели А и Б
от настоящата част и от част III.
Обръщаме Ви внимание, че следва да бъдат включени и техническите лица или органи, които
не са свързани пряко с предприятието на икономическия оператор, и особено тези, които
отговарят за контрола на качеството, а при обществените поръчки за строителство —
тези, които предприемачът може да използва за извършване на строителството.
Посочете информацията съгласно части IV и V за всеки от съответните субекти12,
доколкото тя има отношение към специфичния капацитет, който икономическият оператор
ще използва.

Г: Информация за подизпълнители, чийто капацитет икономическият оператор няма да
използва

(разделът се попълва само ако тази информация се изисква
изрично от възлагащия орган или възложителя)
Възлагане на подизпълнители:

Отговор:

Икономическият оператор възнамерява ли да
възложи на трети страни изпълнението на част
от поръчката?

[]Да []Не Ако да и доколкото е известно,
моля, приложете списък на предлаганите
подизпълнители:
[……]

Ако възлагащият орган или възложителят изрично изисква тази информация в
допълнение към информацията съгласно настоящия раздел, моля да предоставите
информацията, изисквана съгласно раздели А и Б от настоящата част и част ІІІ за всяка
(категория) съответни подизпълнители.
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Например за технически органи, участващи в контрола на качеството: част IV, раздел В, точка 3:

Част III: Основания за изключване
А: ОСНОВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С НАКАЗАТЕЛНИ ПРИСЪДИ
Член 57, параграф 1 от Директива 2014/24/ЕС съдържа следните основания за изключване:
1.

Участие в престъпна организация13:

Корупция14:
Измама15:
Терористични престъпления или престъпления, които са свързани с терористични
дейности16:
Изпиране на пари или финансиране на тероризъм17
Детски труд и други форми на трафик на хора18
Основания, свързани с наказателни присъди
съгласно националните разпоредби за
прилагане на основанията, посочени в
член 57, параграф 1 от Директивата:

Отговор:

Издадена ли е по отношение на
икономическия оператор или на лице, което
е член на неговия административен,
управителен или надзорен орган или което
има правомощия да го представлява, да взема
решения или да упражнява контрол в рамките

[] Да [] Не

13

14

15

16

17

18

Ако съответните документи са на
разположение в електронен формат, моля,
посочете: (уеб адрес, орган или служба,
издаващи документа, точно позоваване на

Съгласно определението в член 2 от Рамково решение 2008/841/ПВР на Съвета от 24 октомври
2008 г. относно борбата с организираната престъпност (ОВ L 300, 11.11.2008 г., стр. 42).
Съгласно определението в член 3 от Конвенцията за борба с корупцията, в която участват
длъжностни лица на Европейските общности или длъжностни лица на държавите — членки на
Европейския съюз, ОВ С 195, 25.6.1997 г., стр. 1, и вчлен 2, параграф 1 от Рамково
решение 2003/568/ПВР на Съвета от 22 юли 2003 г. относно борбата с корупцията в частния
сектор (ОВ L 192, 31.7.2003 г., стp. 54). Това основание за изключване обхваща и корупцията
съгласно определението в националното законодателство на възлагащия орган (възложителя)
или на икономическия оператор.
По смисъла на член 1 от Конвенцията за защита на финансовите интереси на Европейските
общности (ОВ C 316, 27.11.1995 г., стр. 48).
Съгласно определението в членове 1 и 3 от Рамково решение на Съвета от 13 юни 2002 г.
относно борбата срещу тероризма (ОВ L 164, 22.6.2002 г., стр. 3). Това основание за изключване
също обхваща подбудителство, помагачество или съучастие или опит за извършване на
престъпление, както е посочено в член 4 от същото рамково решение.
Съгласно определението в член 1 от Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета от 26 октомври 2005 г. за предотвратяване използването на финансовата система за
целите на изпирането на пари и финансирането на тероризъм (ОВ L 309, 25.11.2005 г., стр. 15).
Съгласно определението в член 2 от Директива 2011/36/ЕС на Европейския парламент и на
Съвета от 5 април 2011 г. относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на
жертвите от него и за замяна на Рамково решение 2002/629/ПВР на Съвета (ОВ L 101, 15.4.2011
г., стр. 1).

на тези органи, окончателна присъда във
връзка с едно от изброените по-горе
основания, която е произнесена най-много
преди пет години, или съгласно която
продължава да се прилага период на
изключване, пряко определен в присъдата?

документа):
[……][……][……][……]19

Ако „да“, моля посочете20:
а) дата на присъдата, посочете за коя от точки
1 — 6 се отнася и основанието(ята) за нея;
б) посочете лицето, което е осъдено [ ];
в) доколкото е пряко указано в присъдата:

a) дата:[ ], буква(и): [ ], причина(а):[ ]

б) [……]
в) продължителността на срока на изключване
[……] и съответната(ите) точка(и) [ ]
Ако съответните документи са на
разположение в електронен формат, моля,
посочете: (уеб адрес, орган или служба,
издаващи документа, точно позоваване на
документа): [……][……][……][……]21

В случай на присъда, икономическият
оператор взел ли е мерки, с които да докаже
своята надеждност въпреки наличието на
съответните основания за изключване22
(„реабилитиране по своя инициатива“)?

[] Да [] Не

Ако „да“, моля опишете предприетите
мерки23:

[……]

Б: ОСНОВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С ПЛАЩАНЕТО НА ДАНЪЦИ ИЛИ СОЦИАЛНООСИГУРИТЕЛНИ
ВНОСКИ

Плащане на данъци или
социалноосигурителни вноски:

Отговор:

Икономическият оператор изпълнил ли е
всички свои задължения, свързани с

[] Да [] Не

19
20
21
22

23

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.
Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.
Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.
В съответствие с националните разпоредби за прилагане на член 57, параграф 6 от Директива
2014/24/ЕС.
Като се има предвид естеството на извършените престъпления (еднократни, повтарящи се,
системни...), обяснението трябва да покаже адекватността на мерките, които ще бъдат
предприети.

плащането на данъци или
социалноосигурителни вноски, както в
страната, в която той е установен, така и в
държавата членка на възлагащия орган или
възложителя, ако е различна от страната на
установяване?
Данъци

Социалноосигурителни
вноски

Ако „не“, моля посочете:
а) съответната страна или държава членка;
a) [……]
б) [……]
в1) [] Да [] Не

в1) [] Да [] Не

[] Да [] Не

–

[] Да [] Не

–

[……]

–

[……]

актът
с
обвързващ –

[……]

–

[……]

б) размера на съответната сума;
в) как е установено нарушението на
задълженията:
1) чрез съдебно решение или
административен акт:
Решението
или
окончателен и
характер ли е?

a) [……]б) [……]

– Моля,

посочете
датата
на
присъдата
или
решението/акта.

– В случай на присъда — срокът на
изключване, ако е определен
пряко в присъдата:
2) по друг начин? Моля, уточнете:
г) Икономическият оператор изпълнил ли е
задълженията си, като изплати или поеме
обвързващ ангажимент да изплати
дължимите данъци или
социалноосигурителни вноски,
включително, когато е приложимо, всички
начислени лихви или глоби?
Ако съответните документи по отношение
на плащането на данъци или
социалноосигурителни вноски е на
разположение в електронен формат, моля,
посочете:

24

в2) [ …]
г) [] Да [] Не
Ако „да“, моля,
опишете подробно:
[……]

в2) [ …]
г) [] Да [] Не
Ако „да“, моля,
опишете подробно:
[……]

(уеб адрес, орган или служба, издаващи
документа, точно позоваване на документа): 24
[……][……][……][……]

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

В: ОСНОВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ, КОНФЛИКТИ НА ИНТЕРЕСИ ИЛИ
ПРОФЕСИОНАЛНО НАРУШЕНИЕ

25

Моля, имайте предвид, че за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена
поръчка някои от следните основания за изключване може да са формулирани по-точно в
националното право, в обявлението или в документацията за поръчката. Така например в
националното право може да е предвидено понятието „сериозно професионално
нарушение“ да обхваща няколко различни форми на поведение.
Информация относно евентуална
несъстоятелност, конфликт на интереси
или професионално нарушение

Отговор:

Икономическият оператор нарушил ли е,
доколкото му е известно, задълженията си в
областта на екологичното, социалното или
трудовото право26?

[] Да [] Не
Ако „да“, икономическият оператор взел ли е
мерки, с които да докаже своята надеждност
въпреки наличието на основанието за
изключване („реабилитиране по своя
инициатива“)?
[] Да [] Не
Ако да“, моля опишете предприетите мерки:
[……]

Икономическият оператор в една от следните
ситуации ли е:
а) обявен в несъстоятелност, или

[] Да [] Не

б) предмет на производство по
несъстоятелност или ликвидация, или
в) споразумение с кредиторите, или
г) всякаква аналогична ситуация, възникваща
от сходна процедура съгласно националните
законови и подзаконови актове27, или
д) неговите активи се администрират от
ликвидатор или от съда, или
е) стопанската му дейност е прекратена?
Ако „да“:

–

Моля представете подробности:

25

Вж. член 57, параграф 4 от Директива 2014/24/ЕС
Както е посочено за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка
в националното право, в обявлението или документацията за обществената поръчката
или в член 18, параграф 2 от Директива 2014/24/ЕС
Вж. националното законодателство, съответното обявление или документацията за
обществената поръчка.

26

27

–

[……]

–

Моля, посочете причините, поради –
които икономическият оператор ще
бъде в състояние да изпълни
поръчката, като се вземат предвид
приложимите национални норми и
мерки
за
продължаване
на
стопанската дейност при тези
обстоятелства28?

[……]

Ако съответните документи са на
разположение в електронен формат, моля,
посочете:
(уеб адрес, орган или служба, издаващи
документа, точно позоваване на документа):
[……][……][……][……]
Икономическият оператор извършил ли е
тежко професионално нарушение29?
Ако „да“, моля, опишете подробно:

[] Да [] Не,
[……]
Ако „да“, икономическият оператор
предприел ли е мерки за реабилитиране по
своя инициатива? [] Да [] Не
Ако „да“, моля опишете предприетите мерки:
[……]

Икономическият оператор сключил ли е
споразумения с други икономически
оператори, насочени към нарушаване на
конкуренцията?
Ако „да“, моля, опишете подробно:

[] Да [] Не

[…]
Ако „да“, икономическият оператор
предприел ли е мерки за реабилитиране по
своя инициатива? [] Да [] Не
Ако „да“, моля опишете предприетите мерки:
[……]

Икономическият оператор има ли информация
за конфликт на интереси30, свързан с
участието му в процедурата за възлагане на
обществена поръчка?

28

29

30

[] Да [] Не

Тази информация не трябва да се дава, ако изключването на икономически оператори в един от
случаите, изброени в букви а) — е), е задължително съгласно приложимото национално право
без каквато и да е възможност за дерогация, дори ако икономическият оператор е в състояние
да изпълни поръчката.
Ако е приложимо, вж. определенията в националното законодателство, съответното
обявление или в документацията за обществената поръчка.
Както е посочено в националното законодателство, съответното обявление или в
документацията за обществената поръчка.

Ако „да“, моля, опишете подробно:

Икономическият оператор или свързано с
него предприятие, предоставял ли е
консултантски услуги на възлагащия орган
или на възложителя или участвал ли е по
друг начин в подготовката на процедурата
за възлагане на обществена поръчка?
Ако „да“, моля, опишете подробно:
Случвало ли се е в миналото договор за
обществена поръчка, договор за поръчка с
възложител или договор за концесия на
икономическия оператор да е бил предсрочно
прекратен или да са му били налагани
обезщетения или други подобни санкции във
връзка с такава поръчка в миналото?
Ако „да“, моля, опишете подробно:

[…]

[] Да [] Не

[…]

[] Да [] Не

[…]
Ако „да“, икономическият оператор
предприел ли е мерки за реабилитиране по
своя инициатива? [] Да [] Не
Ако „да“, моля опишете предприетите мерки:
[……]

Може ли икономическият оператор да
потвърди, че:
а) не е виновен за подаване на неверни данни
при предоставянето на информацията,
необходима за проверката за липса на
основания за изключване или за изпълнението
на критериите за подбор;
б) не е укрил такава информация;
в) може без забавяне да предостави
придружаващите документи, изисквани от
възлагащия орган или възложителя; и
г) не се е опитал да упражни непозволено
влияние върху процеса на вземане на решения
от възлагащия орган или възложителя, да
получи поверителна информация, която може
да му даде неоправдани предимства в
процедурата за възлагане на обществена
поръчка, или да предостави поради
небрежност подвеждаща информация, която
може да окаже съществено влияние върху
решенията по отношение на изключването,
подбора или възлагането?

[] Да [] Не

Г: ДРУГИ ОСНОВАНИЯ ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ, КОИТО МОЖЕ ДА БЪДАТ ПРЕДВИДЕНИ В
НАЦИОНАЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА ВЪЗЛАГАЩИЯ ОРГАН ИЛИ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ НА
ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА

Специфични национални основания за
изключване

Отговор:

Прилагат ли се специфичните национални
основания за изключване, които са посочени
в съответното обявление или в
документацията за обществената поръчка?
Ако документацията, изисквана в
съответното обявление или в
документацията за поръчката са достъпни
по електронен път, моля, посочете:

[…] [] Да [] Не

В случай че се прилага някое специфично
национално основание за изключване,
икономическият оператор предприел ли е
мерки за реабилитиране по своя инициатива?
Ако „да“, моля опишете предприетите мерки:

(уеб адрес, орган или служба, издаващи
документа, точно позоваване на документа):
[……][……][……][……]31
[] Да [] Не

[…]

Част IV: Критерии за подбор
Относно критериите за подбор (разделα илираздели А—Г от настоящата част)
икономическият оператор заявява, че
α: ОБЩО УКАЗАНИЕ ЗА ВСИЧКИ КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР
Икономическият оператор следва да попълни тази информация само ако възлагащият
орган или възложителят е посочил в съответното обявление или в документацията за
поръчката, посочена в обявлението, че икономическият оператор може да се ограничи до
попълването й в раздел α от част ІV, без да трябва да я попълва в друг раздел на част ІV:
Спазване на всички изисквани критерии за
подбор

Отговор:

Той отговаря на изискваните критерии за
подбор:

[] Да [] Не

31

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

А: ГОДНОСТ
Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за
подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението или в
документацията за поръчката, посочена в обявлението.
Годност

Отговор:

1) Той е вписан в съответния
професионален или търговски регистър в
държавата членка, в която е установен32:
Ако съответните документи са на
разположение в електронен формат, моля,
посочете:

[…]

2) При поръчки за услуги:
Необходимо ли е специално разрешение или
членство в определена организация, за да
може икономическият оператор да изпълни
съответната услуга в държавата на
установяване?
Ако съответните документи са на
разположение в електронен формат, моля,
посочете:

(уеб адрес, орган или служба, издаващи
документа, точно позоваване на документа):
[……][……][……][……]

[] Да [] Не
Ако да, моля посочете какво и дали
икономическият оператор го притежава: […]
[] Да [] Не

(уеб адрес, орган или служба, издаващи
документа, точно позоваване на документа):
[……][……][……][……]

Б: ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ
Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за
подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението, или в
документацията за поръчката, посочена в обявлението.
Икономическо и финансово състояние

Отговор:

1а) Неговият („общ“) годишен оборот за броя
финансови години, изисквани в съответното
обявление или в документацията за поръчката,
е както следва:
и/или

година: [……] оборот:[……][…]валута
година: [……] оборот:[……][…]валута
година: [……] оборот:[……][…]валута

32

(брой години, среден оборот):

Както е описано в приложение XI към Директива 2014/24/ЕС; възможно е по отношение на
икономическите оператори от някои държави членки да се прилагат други изисквания,
посочени в същото приложение

1б) Неговият среден годишен оборот за броя
години, изисквани в съответното обявление
или в документацията за поръчката, е
както следва33():
Ако съответните документи са на
разположение в електронен формат, моля,
посочете:
2а) Неговият („конкретен“) годишен оборот в
стопанската област, обхваната от
поръчката и посочена в съответното
обявление, или в документацията за
поръчката, за изисквания брой финансови
години, е както следва:
и/или
2б) Неговият среден годишен оборот в
областта и за броя години, изисквани в
съответното обявление или
документацията за поръчката, е както
следва34:
Ако съответните документи са на
разположение в електронен формат, моля,
посочете:

[……],[……][…]валута

(уеб адрес, орган или служба, издаващи
документа, точно позоваване на документа):
[……][……][……][……]

година: [……] оборот:[……][…]валута
година: [……] оборот:[……][…]валута
година: [……] оборот:[……][…]валута

(брой години, среден оборот):
[……],[……][…]валута

(уеб адрес, орган или служба, издаващи
документа, точно позоваване на
документацията): [……][……][……][……]

3) В случай че липсва информация относно
оборота (общия или конкретния) за целия
изискуем период, моля, посочете датата, на
която икономическият оператор е учреден или
е започнал дейността си:

[……]

4) Що се отнася до финансовите
съотношения35, посочени в съответното
обявление, или в документацията за
обществената поръчка, икономическият
оператор заявява, че реалната им стойност е,
както следва:
Ако съответните документи са на
разположение в електронен формат, моля,
посочете:

(посочване на изискваното съотношение —
съотношение между х и у36 — и стойността):
[…], [……]37

33
34
35
36
37

(уеб адрес, орган или служба, издаващи
документа, точно позоваване на документа):
[……][……][……][……]

Само ако е разрешено в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.
Само ако е разрешено в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.
Например съотношението между активите и пасивите.
Например съотношението между активите и пасивите.
Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

5) Застрахователната сума по неговата
застрахователна полица за риска
„професионална отговорност“ възлиза на:
Ако съответната информация е на
разположение в електронен формат, моля,
посочете:
6) Що се отнася до другите икономически
или финансови изисквания, ако има
такива, които може да са посочени в
съответното обявление или в документацията
за обществената поръчка, икономическият
оператор заявява, че:
Ако съответната документация, която
може да е била посочена в съответното
обявление или в документацията за
обществената поръчка, е достъпна по
електронен път, моля, посочете:

[……],[……][…]валута

(уеб адрес, орган или служба, издаващи
документа, точно позоваване на документа):
[……][……][……][……]
[…]

(уеб адрес, орган или служба, издаващи
документа, точно позоваване на
документацията): [……][……][……][……]

В: ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ
Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за
подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението, или в
документацията за поръчката, посочена в обявлението.
Технически и професионални способности

Отговор:

1а) Само за обществените поръчки за
строителство:
През референтния период38 икономическият
оператор е извършил следните строителни
дейности от конкретния вид:
Ако съответните документи относно
доброто изпълнение и резултат от найважните строителни работи са на
разположение в електронен формат, моля,
посочете:

Брой години (този период е определен в
обявлението или документацията за
обществената поръчка): [……]

1б) Само за обществени поръчки за
доставки и обществени поръчки за услуги:
През референтния период39 икономическият

38

39

Строителни работи: [……]

(уеб адрес, орган или служба, издаващи
документа, точно позоваване на документа):
[……][……][……][……]
Брой години (този период е определен в
обявлението или документацията за

Възлагащите органи могат да изискат наличието на опит до пет години и да приемат опит
отпреди повече от пет години.
Възлагащите органи могат да изискат наличието на опит до три години и да приемат опит
отпреди повече от три години.

оператор е извършил следните основни
доставки или е предоставил следните
основни услуги от посочения вид: При
изготвяне на списъка, моля, посочете сумите,
датите и получателите, независимо дали са
публични или частни субекти40:

обществената поръчка): [……]

2) Той може да използва следните технически
лица или органи41, особено тези, отговарящи
за контрола на качеството:
При обществените поръчки за строителство
икономическият оператор ще може да
използва технически лица или органи при
извършване на строителството:

[……]

3) Той използва следните технически
съоръжения и мерки за гарантиране на
качество, а съоръженията за проучване и
изследване са както следва:

[……]

4) При изпълнение на поръчката той ще бъде в
състояние да прилага следните системи за
управление и за проследяване на веригата
на доставка:

[……]

5) За комплексни стоки или услуги или, по
изключение, за стоки или услуги, които са
със специално предназначение:
Икономическият оператор ще позволи ли
извършването на проверки42 на неговия
производствен или технически капацитет и,
когато е необходимо, на средствата за
проучване и изследване, с които разполага,
както и на мерките за контрол на
качеството?
6) Следната образователна и професионална
квалификация се притежава от:
а) доставчика на услуга или самия изпълнител,
и/или (в зависимост от изискванията,
посочени в обявлението, или в

40

41

42

Описание

Суми

Дати

Получате
ли

[……]

[] Да [] Не

a) [……]

С други думи, всички получатели следва да бъдат изброени и списъкът следва да включва
публичните и частните клиенти за съответните доставки или услуги.
За техническите лица или органи, които не са свързани пряко с предприятието на икономическия
оператор, но чийто капацитет той използва съгласно посоченото в част II, раздел В, следва да се
попълнят отделни ЕЕДОП.
Проверката се извършва от възлагащия орган или, при съгласие от негова страна, от негово име
от компетентен официален орган на държавата, в която е установен доставчикът на стоки или
услуги;

документацията за обществената поръчка)
б) неговия ръководен състав:

б) [……]

7) При изпълнение на поръчката
икономическият оператор ще може да
приложи следните мерки за управление на
околната среда:

[……]

8) Средната годишна численост на състава
на икономическия оператор и броят на
ръководния персонал през последните три
години са, както следва:

Година, средна годишна численост на състава:
[……],[……],
[……],[……],
[……],[……],
Година, брой на ръководните кадри:
[……],[……],
[……],[……],
[……],[……]

9) Следните инструменти, съоръжения или
техническо оборудване ще бъдат на негово
разположение за изпълнение на договора:

[……]

10) Икономическият оператор възнамерява
евентуално да възложи на подизпълнител43
изпълнението на следната част (процентно
изражение) от поръчката:

[……]

11) За обществени поръчки за доставки:
Икономическият оператор ще достави
изискваните мостри, описания или снимки на
продуктите, които не трябва да са придружени
от сертификати за автентичност.
Ако е приложимо, икономическият оператор
декларира, че ще осигури изискваните
сертификати за автентичност.
Ако съответните документи са на
разположение в електронен формат, моля,
посочете:
12) За обществени поръчки за доставки:
Икономическият оператор може ли да
представи изискваните сертификати,

43

[…] [] Да [] Не

[] Да[] Не

(уеб адрес, орган или служба, издаващи
документа, точно позоваване на документа):
[……][……][……][……]
[] Да [] Не

Ако икономическият оператор е решил да възложи подизпълнението на част от договора и ще
използва капацитета на подизпълнителя, за да изпълни тази част, моля, попълнете отделен
ЕЕДОП за подизпълнителите, вж. част II, раздел В по-горе.

изготвени от официално признати
институции или агенции по контрол на
качеството, доказващи съответствието на
продуктите, които могат да бъдат ясно
идентифицирани чрез позоваване на
технически спецификации или стандарти,
посочени в обявлението или в документацията
за поръчката?
Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете
какви други доказателства могат да бъдат
представени:
Ако съответните документи са на
разположение в електронен формат, моля,
посочете:

[…]

(уеб адрес, орган или служба, издаващи
документа, точно позоваване на документа):
[……][……][……][……]

Г: СТАНДАРТИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО И СТАНДАРТИ ЗА ЕКОЛОГИЧНО
УПРАВЛЕНИЕ

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато стандартите
за осигуряване на качеството и/или стандартите за екологично управление са били
изискани от възлагащия орган или възложителя в обявлението или в документацията за
обществената поръчка, посочена в обявлението.
Стандарти за осигуряване на качеството и
стандарти за екологично управление

Отговор:

Икономическият оператор ще може ли да
представи сертификати, изготвени от
независими органи и доказващи, че
икономическият оператор отговаря на
стандартите за осигуряване на качеството,
включително тези за достъпност за хора с
увреждания.
Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете
какви други доказателства относно схемата за
гарантиране на качеството могат да бъдат
представени:
Ако съответните документи са на
разположение в електронен формат, моля,
посочете:

[] Да [] Не

Икономическият оператор ще може ли да
представи сертификати, изготвени от
независими органи, доказващи, че
икономическият оператор отговаря на

[……] [……]

(уеб адрес, орган или служба, издаващи
документа, точно позоваване на документа):
[……][……][……][……]
[] Да [] Не

задължителните стандарти или системи за
екологично управление?
Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете
какви други доказателства относно
стандартите или системите за екологично
управление могат да бъдат представени:
Ако съответните документи са на
разположение в електронен формат, моля,
посочете:

[……] [……]

(уеб адрес, орган или служба, издаващи
документа, точно позоваване на документа):
[……][……][……][……]

Част V: Намаляване на броя на квалифицираните кандидати
Икономическият оператор следва да предостави информация само когато възлагащият
орган или възложителят е посочил обективните и недискриминационни критерии или
правила, които трябва да бъдат приложени с цел ограничаване броя на кандидатите,
които ще бъдат поканени за представяне на оферти или за провеждане на диалог. Тази
информация, която може да бъде съпроводена от изисквания относно видовете
сертификати или форми на документални доказателства, ако има такива, които трябва
да бъдат представени, се съдържа в съответното обявление или в документацията за
обществената поръчка, посочена в обявлението.
Само при ограничени процедури, състезателни процедури с договаряне, процедури за
състезателен диалог и партньорства за иновации:
Икономическият оператор декларира, че:
Намаляване на броя

Отговор:

Той изпълнява целите и
недискриминационните критерии или
правила, които трябва да бъдат приложени, за
да се ограничи броят на кандидатите по
следния начин:
В случай, че се изискват някои сертификати
или други форми на документални
доказателства, моля, посочете за всеки от тях,
дали икономическият оператор разполага с
изискваните документи:
Ако някои от тези сертификати или форми
на документални доказателства са на
разположение в електронен формат44, моля,
посочете за всички от тях:

[……]

[…] [] Да [] Не45

(уеб адрес, орган или служба, издаващи
документа, точно позоваване на
документацията): [……][……][……][……]46

44

Моля, посочете ясно към кой документ се отнася отговорът.

45

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

Част VI: Заключителни положения
Долуподписаният декларира, че информацията, посочена в части II – V по-горе, е вярна и
точна, и че е представена с ясното разбиране на последствията при представяне на неверни
данни.
Долуподписаният официално декларира, че е в състояние при поискване и без забава да
представи указаните сертификати и други форми на документални доказателства, освен в
случаите, когато:
а) възлагащият орган или възложителят може да получи придружаващите документи чрез
пряк достъп до съответната национална база данни във всяка държава членка, която е
достъпна безплатно47; или
б) считано от 18 октомври 2018 г. най-късно48, възлагащият орган или възложителят вече
притежава съответната документация.
Долуподписаният дава официално съгласие [посочете възлагащия орган или възложителя
съгласно част I, раздел A] да получи достъп до документите, подкрепящи информацията,
която е предоставена в [посочете съответната част, раздел/ точка/и] от настоящия Единен
европейски документ за обществени поръчки за целите на [посочете процедурата за възлагане
на обществена поръчка: (кратко описание, препратка към публикацията в Официален вестник
на Европейския съюз, референтен номер)].

Дата, място и, когато се изисква или е необходимо, подпис(и): […

46
47

48

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.
При условие, че икономическият оператор е предоставил необходимата информация (уеб адрес,
орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията), която
позволява на възлагащия орган или на възложителя да го направи. Когато се изисква, това
трябва да бъде съпроводено от съответното съгласие за достъп.
В зависимост от националните разпоредби за прилагането на член 59, параграф 5, втора алинея
от Директива 2014/24/ЕС

Образец № 3.1
ДО
СДВР
ГР. СОФИЯ,
УЛ. “АНТИМ I” № 5

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
с предмет: „Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия, координатор на
балансираща група за ниско и средно напрежение и администриране на разходите за
пренос и достъп на структури на МВР, обслужвани от СДВР”
по Обособена позиция № 1
„Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия, координатор на
балансираща група за ниско напрежение и администриране на разходите за пренос и
достъп за структури на МВР, обслужвани от СДВР на територията на „ЧЕЗ
Разпределение България” АД”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
След запознаване с документацията за участие в процедура за възлагане на
обществена поръчка с предмет: „Избор на доставчик на нетна активна електрическа
енергия, координатор на балансираща група за ниско и средно напрежение и
администриране на разходите за пренос и достъп на структури на МВР, обслужвани от
СДВР” по Обособена позиция № 1 „Избор на доставчик на нетна активна електрическа
енергия, координатор на балансираща група за ниско напрежение и администриране на
разходите за пренос и достъп за структури на МВР, обслужвани от СДВР на
територията на „ЧЕЗ Разпределение България” АД”, ние:
…………………………………………………………………………………………………...
/изписва се името на участника/
………………...…………………………...
/БУЛСТАТ или ЕИК/
…………………………………………………….......…………………………………………
/адрес по регистрация/
1. Приемаме да изпълним поръчката по Обособена позиция № 1 „Избор на
доставчик на нетна активна електрическа енергия, координатор на балансираща група
за ниско напрежение и администриране на разходите за пренос и достъп за структури
на МВР, обслужвани от СДВР на територията на „ЧЕЗ Разпределение България” АД”,
съгласно условията и изискванията на Възложителя.

2. Приемаме да извършим пълната процедура по регистриране на свободния
пазар на електроенергия на обектите на Възложителя.
3. Приемаме, ако бъдем определени за Изпълнител на поръчката, да поемем
отговорността за балансиране, да включим Възложителя в пазара на балансираща
енергия, като участник (непряк член) в стандартна балансираща група с координатор
Изпълнителя, без Възложителят да заплаща такса за участие.
4. Приемаме да осигурим прогнозиране на потреблението на Възложителя,
включително администриране на часовите графици за потребление. Да осигурим без
допълнително заплащане дейностите по прогнозиране на потреблението на
Възложителя, изготвяне на почасови графици, администриране на информационния
поток към „Електроенергиен системен оператор” (ЕСО) ЕАД, както и отговорност по
балансиране.
5. Приемаме срока за изпълнение на договора по обособена позиция № 1 да е 24
(двадесет и четири) месеца.
6. Приемаме мястото за изпълнение на поръчката по обособена позиция № 1 да е
в обекти на структурите на МВР, обслужвани от СДВР, съгласно Приложение № 1а
към Техническата спецификация за обособена позиция № 1.
7. Приемаме в случай на необходимост в срока на договора да бъдат включени
нови обекти и изключени съществуващи, чрез подписване на двустранни допълнителни
споразумения.
8. Декларираме, че имаме сключен „рамков договор”, съгласно чл. 11, т. 13 във
връзка с чл. 23 от Правила за търговия с електрическа енергия с разпределително
дружество „ЧЕЗ Разпределение България” АД.
9. Представяме към настоящето предложение за изпълнение на поръчката,
списък-декларация (свободен текст) с броя на членовете в балансиращата група.
Прилагаме следните документи, информация и декларации, неразделна част от
настоящото предложение:
1. ................................................................................................................
2. ................................................................................................................
Дата: ......................

ПОДПИС и ПЕЧАТ: ................................
(име и фамилия)
....................................................................
(длъжност на представляващия участника)

Образец № 3.2
ДО
СДВР
ГР. СОФИЯ,
УЛ. “АНТИМ I” № 5

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
с предмет: „Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия, координатор на
балансираща група за ниско и средно напрежение и администриране на разходите за
пренос и достъп на структури на МВР, обслужвани от СДВР”
по Обособена позиция № 2
„Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия, координатор на
балансираща група за средно напрежение и администриране на разходите за пренос и
достъп за структури на МВР, обслужвани от СДВР на територията на „ЧЕЗ
Разпределение България” АД”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
След запознаване с документацията за участие в процедура за възлагане на
обществена поръчка с предмет: „Избор на доставчик на нетна активна електрическа
енергия, координатор на балансираща група за ниско и средно напрежение и
администриране на разходите за пренос и достъп на структури на МВР, обслужвани от
СДВР” по Обособена позиция № 2 „Избор на доставчик на нетна активна електрическа
енергия, координатор на балансираща група за средно напрежение и администриране
на разходите за пренос и достъп за структури на МВР, обслужвани от СДВР на
територията на „ЧЕЗ Разпределение България” АД”, ние:
…………………………………………………………………………………………………...
/изписва се името на участника/
………………...…………………………...
/БУЛСТАТ или ЕИК/
…………………………………………………….......…………………………………………
/адрес по регистрация/
1. Приемаме да изпълним поръчката по Обособена позиция № 2 „Избор на
доставчик на нетна активна електрическа енергия, координатор на балансираща група
за средно напрежение и администриране на разходите за пренос и достъп за структури

на МВР, обслужвани от СДВР на територията на „ЧЕЗ Разпределение България” АД”,
съгласно условията и изискванията на Възложителя.
2. Приемаме да извършим пълната процедура по регистриране на свободния
пазар на електроенергия на обектите на Възложителя.
3. Приемаме, ако бъдем определени за Изпълнител на поръчката, да поемем
отговорността за балансиране, да включим Възложителя в пазара на балансираща
енергия, като участник (непряк член) в стандартна балансираща група с координатор
Изпълнителя, без Възложителят да заплаща такса за участие.
4. Приемаме да осигурим прогнозиране на потреблението на Възложителя,
включително администриране на часовите графици за потребление. Да осигурим без
допълнително заплащане дейностите по прогнозиране на потреблението на
Възложителя, изготвяне на почасови графици, администриране на информационния
поток към „Електроенергиен системен оператор” (ЕСО) ЕАД, както и отговорност по
балансиране.
5. Приемаме срока за изпълнение на договора по обособена позиция № 2 да е 24
(двадесет и четири) месеца.
6. Приемаме мястото за изпълнение на поръчката по обособена позиция № 2 да е
в обекти на структурите на МВР, обслужвани от СДВР, съгласно Приложение № 2а
към Техническата спецификация за обособена позиция № 2.
7. Приемаме в случай на необходимост в срока на договора да бъдат включени
нови обекти и изключени съществуващи, чрез подписване на двустранни допълнителни
споразумения.
8. Декларираме, че имаме сключен „рамков договор”, съгласно чл. 11, т. 13 във
връзка с чл. 23 от Правила за търговия с електрическа енергия с разпределително
дружество „ЧЕЗ Разпределение България” АД.
9. Представяме към настоящето предложение за изпълнение на поръчката,
списък-декларация (свободен текст) с броя на членовете в балансиращата група.
Прилагаме следните документи, информация и декларации, неразделна част от
настоящото предложение:
1. ................................................................................................................
2. ................................................................................................................
Дата: ......................

ПОДПИС и ПЕЧАТ: ................................
(име и фамилия)
....................................................................
(длъжност на представляващия участника)

Образец № 4
ДЕКЛАРАЦИЯ
за приемане условията в проекта на договор

Долуподписаният: ...............................................................................................................
/собствено, бащино, фамилно име/
Притежаващ лична карта № ..............., издадена на ............. от МВР – гр. ………...............
/дата на издаване/
/място на издаване/
адрес:
.....................................................................................................................................................,
/постоянен адрес/
представляващ ........................................, в качеството си на ...............................,
/наименование на юридическото лице, физическото лице - ЕТ/
/длъжност/
седалище .......................................................................................................................,
адрес на управление: .............................................., тел./факс ..........................,
БУЛСТАТ/ЕИК ....................................,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
Приемам условията за изпълнение на обществената поръчка открита с решение
№ ......................./...................... г. на възложителя, заложени в приложения към
документацията проект на договор, с предмет „Избор на доставчик на нетна активна
електрическа енергия, координатор на балансираща група за ниско и средно
напрежение и администриране на разходите за пренос и достъп на структури на МВР,
обслужвани от СДВР” по Обособена позиция № ………………….(изписва се номера и
наименованието на обособената позиция, за която се участва).

гр: ..............................
Дата: ......................

ДЕКЛАРАТОР:
(име и фамилия, подпис)

Забележка: Декларацията се подава от лицето, което представлява участника.
Декларацията се подава и от участник - физическо лице.

Образец № 5
ДЕКЛАРАЦИЯ
за срока на валидност на офертата
в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
“Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия, координатор на
балансираща група за ниско и средно напрежение и администриране на разходите за
пренос и достъп на структури на МВР, обслужвани от СДВР”
по обособена позиция № ......................... ……….....................................………….
(изписва се номера и наименованието на обособената позиция,
за която се участва)
Долуподписаният: ...............................................................................................................
/собствено, бащино, фамилно име/
Притежаващ лична карта № ..............., издадена на ............. от МВР – гр. ………...............
/дата на издаване/
/място на издаване/
адрес:
.....................................................................................................................................................,
/постоянен адрес/
представляващ ........................................, в качеството си на ...............................,
/наименование на юридическото лице, физическото лице - ЕТ/
/длъжност/
седалище .......................................................................................................................,
адрес на управление: .............................................., тел./факс ..........................,
БУЛСТАТ/ЕИК ....................................,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
Срокът на валидност на офертата е ……… (словом:................) месеца, считано от
датата, която е посочена за дата на получаване на офертата в раздел IV.2.2) на
Обявлението, приложено към документацията за участие в процедурата.

гр: ..............................
Дата: ......................

ДЕКЛАРАТОР:
(име и фамилия, подпис)

Забележка: Декларацията се подава от лицето, което представлява участника.
Декларацията се подава и от участник - физическо лице.

Образец № 6.1
ДО
СДВР
ГР. СОФИЯ,
УЛ. “АНТИМ I” № 5

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за участие в обществена поръчка
с предмет: „Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия, координатор на
балансираща група за ниско и средно напрежение и администриране на разходите за
пренос и достъп на структури на МВР, обслужвани от СДВР”
по Обособена позиция № 1
„Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия, координатор на
балансираща група за ниско напрежение и администриране на разходите за пренос и
достъп за структури на МВР, обслужвани от СДВР на територията на „ЧЕЗ
Разпределение България” АД”

от: .................................................................................................………………..
/наименование на участника/
Във връзка с обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с
горепосочения предмет за обособена позиция № 1 „Избор на доставчик на нетна
активна електрическа енергия, координатор на балансираща група за ниско напрежение
и администриране на разходите за пренос и достъп за структури на МВР, обслужвани
от СДВР на територията на „ЧЕЗ Разпределение България” АД”, Ви представяме
нашето ценово предложение, както следва:
1. Предлагана крайна цена за доставка на 1 /един/ MWh нетна активна
електроенергия, измерена на страна ниско напрежение, включваща разходите по
изготвяне на прогнози, подаване и регистриране на графици в „Електроенергиен
системен оператор” ЕАД, съгласно Правилата за търговия с електрическа енергия,
сумите за покриване регистрираните небаланси /положителни, отрицателни/, както и
всички други разходи свързани с участието на Възложителя на свободния пазар на
електрическа енергия е ......................лева (словом:.................) без вкл. ДДС.
2. Предложената цена по т. 1 не включва цени за мрежови услуги, цена за
„задължение към обществото”, такси, добавки, вноски, данъци, както и каквито и да
било други задължения, които могат да бъдат поставени с промяна в законодателството

и/или с решение на съответния компетентен орган. Цената по т. 1 не включва и
дължимите акциз и ДДС.
3. Приемаме Възложителят да заплаща измерената реално потребена
електрическа енергия и регистрирани небаланси /положителни, отрицателни/ по
предложената от нас в т. 1 крайна цена за 1 /един/ МWh нетна активна електроенергия,
измерена на страна ниско напрежение. Цената по т. 1 ще е постоянна за срока на
изпълнение на договора.
Цената е определена, при пълно съответствие с условията на образуването й,
посочени в документацията за участие в процедурата.
Ако участник не е регистрирано по ЗДДС лице, той задължително декларира
това обстоятелство в ценовото предложение.
Декларирам, че .......................................... (ако е приложимо).

Дата: .........................
................................

ПОДПИС и ПЕЧАТ:
/име и фамилия/
........................................................
/длъжност на представляващия участника/

Образец № 6.2
ДО
СДВР
ГР. СОФИЯ,
УЛ. “АНТИМ I” № 5

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за участие в обществена поръчка
с предмет: „Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия, координатор на
балансираща група за ниско и средно напрежение и администриране на разходите за
пренос и достъп на структури на МВР, обслужвани от СДВР”
по Обособена позиция № 2
„Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия, координатор на
балансираща група за средно напрежение и администриране на разходите за пренос и
достъп за структури на МВР, обслужвани от СДВР на територията на „ЧЕЗ
Разпределение България” АД”

от: .................................................................................................………………..
/наименование на участника/
Във връзка с обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с
горепосочения предмет за обособена позиция № 2 „Избор на доставчик на нетна
активна електрическа енергия, координатор на балансираща група за средно
напрежение и администриране на разходите за пренос и достъп за структури на МВР,
обслужвани от СДВР на територията на „ЧЕЗ Разпределение България” АД”, Ви
представяме нашето ценово предложение, както следва:
1. Предлагана крайна цена за доставка на 1 /един/ MWh нетна активна
електроенергия, измерена на страна средно напрежение, включваща разходите по
изготвяне на прогнози, подаване и регистриране на графици в „Електроенергиен
системен оператор” ЕАД, съгласно Правилата за търговия с електрическа енергия,
сумите за покриване регистрираните небаланси /положителни, отрицателни/, както и
всички други разходи свързани с участието на Възложителя на свободния пазар на
електрическа енергия е ......................лева (словом:.................) без вкл. ДДС.
2. Предложената цена по т. 1 не включва цени за мрежови услуги, цена за
„задължение към обществото”, такси, добавки, вноски, данъци, както и каквито и да
било други задължения, които могат да бъдат поставени с промяна в законодателството

и/или с решение на съответния компетентен орган. Цената по т. 1 не включва и
дължимите акциз и ДДС.
3. Приемаме Възложителят да заплаща измерената реално потребена
електрическа енергия и регистрирани небаланси /положителни, отрицателни/ по
предложената от нас в т. 1 крайна цена за 1 /един/ МWh нетна активна електроенергия,
измерена на страна средно напрежение. Цената по т. 1 ще е постоянна за срока на
изпълнение на договора.
Цената е определена, при пълно съответствие с условията на образуването й,
посочени в документацията за участие в процедурата.
Ако участник не е регистрирано по ЗДДС лице, той задължително декларира
това обстоятелство в ценовото предложение.
Декларирам, че .......................................... (ако е приложимо).

Дата: .........................
................................

ПОДПИС и ПЕЧАТ:
/име и фамилия/
........................................................
/длъжност на представляващия участника/

Образец № 7
Банкова гаранция за изпълнение
Ние, …………………………………/1 + индивидуализиращи белези на банката/ сме
уведомени, че между Вас Столична дирекция на вътрешните работи като
ВЪЗЛОЖИТЕЛ и …………………………………….. /3 + индивидуализиращи белези на
изпълнителя/ като ИЗПЪЛНИТЕЛ, предстои да бъде сключен договор за изпълнение на
доставка на …………………………………………….(индивидуализация на договора). В
съответствие с условията на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да представи във Ваша
полза банкова гаранция за добро изпълнение за сумата …………………………….,
представляваща …………………………….. от стойността на договора без ДДС.
В изпълнение на това, ние ……………………………………/1/ по нареждане на
……………………………………….. /3/, неотменяемо и безусловно се задължаваме,
независимо от валидността и действието на горепосочения договор, възраженията на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по него или независимо от нашето отношение с него, да Ви заплатим
сумата от ……………………., при получаване на Вашето надлежно подписано и
подпечатано
искане
за
плащане,
деклариращо,
че
нашият
клиент
……………………………../3/ не е изпълнил частично или изцяло свои задължения по
договора.
С оглед удостоверяване автентичността на документите, получавани в
………………………………………… /1/ от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ същите следва да ни
бъдат представени чрез посредничество на централата на обслужващата
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ местна банка, потвърждаваща верността на положените подписи.
Всяко плащане по тази гаранция от страна на …………………………. /1/ в полза
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ намалява нейния ангажимент с размера на платената сума.
Стойността на банковата гаранция ще намалява след получаване в
…………………………………. /1/ на писмено потвърждение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,
указващо точния размер на редуцираната сума.
Всички такси и комисионни, свързани с усвояване на суми от банковата
гаранция са за сметка на изпълнителя.
Настоящата гаранция е валидна до……………………………………..
Иск по гаранцията ще се счита за редовно предявен, ако е постъпил в
………………………………… /1/ до 16.00 часа на ………………………..(дата) и е
оформен съгласно посочените по-горе условия. След тази дата ангажиментът на
……………………………….. /1/ се обезсилва, независимо дали оригиналът на
банковата гаранция е върнат или не.
Банковата гаранция може да бъде освободена преди изтичане на валидността й
само след връщане на оригинала й в банката.
…………………………
НАРЕДИТЕЛ:......................
/подпис и печат/
/подпис и печат/
ЗАБЕЛЕЖКА: Банковата гаранция трябва да бъде подписана от две лица, които
имат право да задължават банката съгласно банковото законодателство.
Длъжностите на лицата се посочват. Ако гаранцията е подписана само от едно лице,
към нея трябва да се приложи копие от пълномощното, с което то е получило
възможност еднолично да представлява банката.
/ 1 / Фирма на банката

VIII. ПРОЕКТИ НА ДОГОВОРИ ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА ПО
ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ № № 1 и 2

