
 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

РАЗДЕЛ III 

 

 

УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОБРАЗЦИТЕ 

НА ДОКУМЕНТИТЕ  

 
 

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3, Т. 2 ОТ ЗОП - СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ 

С ОБЯВА С ПРЕДМЕТ: 

 

 

„ДОСТАВКА НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА ЗА НУЖДИТЕ НА 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ГР. ТЪРГОВИЩЕ ПО ДВЕ 

ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“ 

 

Обособена позиция №1:Доставка на нов учебен трактор и челен товарач; 

Обособена позиция №2: Доставка на разсадо - посадъчна машина;   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гр. Търговище, 

2019 г. 



 
 
 

 

1. Допълнителни указания за попълване на Образец №1 – Единен европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - за всяка обособена позиция: 

 

ВАЖНО: Съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с § 

29, т. 5, б. „а” от Преходните и заключителни разпоредби на ЗОП, в сила от 1 април 2018 

г. Единният европейски документ за обществени поръчки се представя 

задължително в електронен вид (еЕЕДОП).  

 

На профила на купувача възложителят предоставя на заинтересованите лица 

образец на е-ЕЕДОП за настоящата обществена поръчка в *.doc формат, който може да 

бъде изтеглен по електронен път, заедно с останалата документация за обществената 

поръчка.  

След като бъде изтеглен е-ЕЕДОП следва да бъде попълнен в съответствие с изискванията 

на ЗОП и ППЗОП, условията на възложителя и подписан с квалифициран електронен 

подпис от всички задължени лица.  

Важно! Форматът, в който се предоставя подписания документ не следва да 

позволява редактиране на неговото съдържание.  

 

Участникът представя еЕЕДОП по някои от следните начини: 

а)  При попълване на предоставения в DOC формат ЕЕДОП, той следва да бъде 

подписан с квалифициран електронен подпис  от съответните лица съгласно чл.97, ал.6 

от ППЗОП и приложен на подходящ електронен носител към пакета документи за участие 

в поръчката. Например: дискета, компакт диск (CD R, CD R/W), USB флаш и др. 

  б) Участникът осигурява достъп по електронен път до изготвения и подписан 

електронно ЕЕДОП. В този случай документът следва да е снабден задължително с  т.нар. 

електронен времеви печат, който да удостоверява, че ЕЕДОП е подписан и качен на 

интернет адреса, към който се препраща, преди крайния срок за получаване на офертите. 

Като приложение към документацията следва да бъде представен документ - декларация, в 

която да се посочи адресът, на който е осигурен достъп до е-ЕЕДОП. 

 

Възложителят приема е-ЕЕДОП при следните условия:  

 документът да е в нередактируем формат (например PDF или еквивалент);  

 документът следва да е подписан с валиден квалифициран електронен подпис със 

средствата на съответния софтуерен продукт, поддържащ дадения формат;  

 файлът, съдържащ документа да не е заразен с вируси, както и не трябва да 

съдържа макроси или изпълним програмен код;  

 документът следва да съдържа прав (некрипртиран) текст.  

 

1.1. Участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т.1-5 и т.7 от 

ЗОП (т.2.2. от указанията за подготовка на офертите) с попълване на Част III: Основания 

за изключване на ЕЕДОП, в приложимите полета. 

 1.1.1. В Част III, Раздел А участникът следва да предостави информация относно присъди 

за следните престъпления: 

 1. Участие в престъпна организация - по чл. 321 и 321а от НК;  

 2. Корупция - по чл. 301 - 307 от НК; 

 3. Измама - по чл. 209 - 213 от НК; 



 
 
 

 4. Терористични престъпления или престъпления, които са свързани с терористични 

дейности – по чл. 108а, ал. 1 от НК;  

 5. Изпиране на пари или финансиране на тероризъм - по чл. 253, 253а, или 253б от НК и 

по чл. 108а, ал. 2 от НК; 

 6. Детски труд и други форми на трафик на хора - по чл. 192а или 159а - 159г от НК. 

 1.1.2. В Част III, Раздел Б от ЕЕДОП участникът следва да предостави информация 

относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 2.2.3. от Раздел V на 

Документацията.  

1.1.3. В Част III, Раздел В участникът следва да предостави информация относно:  

 - осъждания за престъпления по чл.172 и чл. 352 - 353е от НК; 

 - липсата или наличието на обстоятелства по т. 2.2.4., 2.2.5. и 2.2.6. от Раздел V на 

Документацията. 

 1.1.4. В Част III, Раздел Г участникът следва да предостави информация относно:  

- осъждания за престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 260 

от НК (чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП);  

 - наличие на свързаност по смисъла на §2, т. 45 от ДР на ЗОП между участници в 

конкретна процедура (чл. 107, т. 4 от ЗОП);  

- наличие на обстоятелство по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

контролираните от тях лица и техните действителни собственици. В случай че 

дружеството- участник е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, 

но са приложими изключенията по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, се посочва 

конкретното изключение; 

 - обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 

незаконно придобитото имущество.  

Участниците посочват информация за престъпления, аналогични на посочените в т. 2.2.1 

от Раздел V на документацията при наличие на присъда в друга държава членка или трета 

страна. 

Забележка: Участникът следва да отбележи отговор „НЕ”, когато за него не са налице 

горепосочените основания, без да е необходимо те да се описват. 

 

1.2.Възложителят изисква попълване на раздел В от Част ІV: Критерии за 

подбор от ЕЕДОП в приложимите полета, съгласно зададените минимални 

изисквания.  

Приложимите полета, съгласно Указанията за подготовка на офертите са: Раздел В: 

Технически и професионални способности   

Раздел В: Технически и професионални способности, следва да бъде попълнен в 

следната точка: 

 - 1б) Само за обществени поръчки за доставки и обществени поръчки за услуги:  

В това поле участниците следва да посочат описание на изпълнените от тях 

доставки, идентични или сходни с предмета на обществената поръчка през определения 

от възложителя период.  

 

 2. Указания за попълване на Образец №2 и №2а „Предложение за изпълнение на 

поръчката“ - за съответната обособена позиция;   

В Предложението за изпълнение на поръчката всеки участник посочва предложението 

си относно срок за изпълнение на доставката, гаранционен срок и предлаганите от него 

технически параметри на техниката. 

 



 
 
 

3. Указания за попълване на Образец №3 и №3а „Ценово предложение“ -– за 

съответната обособена позиция;  

В ценовото предложение всеки участник посочва общата цена за изпълнение на 

поръчката без ДДС и с ДДС, както и единичните стойности за изпълнение на 

поръчката без ДДС за обособена позиция №1. 

 

 

.  


