
 
 

РАЗДЕЛ V. УСЛОВИЯ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ. УКАЗАНИЯ ЗА 
ПОДГОТОВКА И ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТАТА 

 
Националният военноисторически музей предоставя пълен достъп по електронен път 

до документацията за участие в процедурата, която може да намерите на интернет адрес на 
Възложителя: http://www.militarymuseum.bg/, раздел: „Профил на купувача”. 

 
Срокът по чл. 64, ал. 1 от ЗОП от 52 дни за получаване на оферта по открита процедура, 

намалява на основанията, предвидени в ал. 3 на чл. 64 от ЗОП, съответно със 7 дни, тъй като 
обявлението се изпраща по електронен път и с още 5 дни, тъй като от датата на публикуване 
на обявлението в електронен вид Възложителят предоставя пълен достъп по електронен път 
до документацията за участие в процедурата и в обявлението е посочен Интернет адрес, на 
който тя може да бъде намерена, а именно: http://www.militarymuseum.bg/.  

 
 
1.  УСЛОВИЯ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 
Участник в процедурата може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо 

или юридическо лице, както и техни обединения.  
Юридическите лица се представляват от лицето или лицата с представителна власт по 

закон или от специално упълномощени с нотариално заверено пълномощно лица.  
Когато се представляват от друго лице, физическите лица представят нотариално 

заверено пълномощно за това. 
В случай, че Участникът е обединение, което не е юридическо лице, към офертата се 

представя и заверено копие на договора за обединение. В него следва да е посочено лицето, 
което ще представлява обединението в качеството му на Участник. В случай, че договорът за 
обединение не съдържа изрично посочване на представляващото лице, към офертата се 
представя оригинал на пълномощно или друг документ, подписан от лицата в обединението, в 
който се посочва представляващия обединението в процедурата за възлагане на обществената 
поръчка. 

В процедурата за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо 
лице може да участва само в едно обединение. 

За целите на настоящата процедура, към момента на подаване на офертата, договорът 
за обединението, трябва да съдържа следните клаузи: 

• членовете на обединението са отговорни солидарно за изпълнението на договора;  
• лицето, представляващо обединението, ще задължава същото, ще получава 

указания за и от името на всеки член на обединението и ще следи за изпълнението;  
• всички членове на обединението се задължават да останат в него за периода на 

провеждане на процедурата за възлагане на обществената поръчка, а в случай, че 
обединението бъде избрано за изпълнител – за целия срок на изпълнение на договора;  

• всички плащания по договора са отговорност на всички съдружници в 
обединението.   

В случай, че обединението не е създадено специално за участие в настоящата 
обществена поръчка и/или в основния документ за създаване на обединението не се съдържат 
посочените по-горе клаузи, Участникът трябва да представи сключено допълнително 
споразумение към договора, в което тези изисквания да са отразени. Допълнителното 
споразумение следва да отговаря на изискванията за форма, относими към основният 
документ за създаване на обединението. 

Когато не е приложен договор за създаване на обединение или в приложения такъв 
липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия и след прилагане 
разпоредбата на чл. 68, ал. 8 и 9 от ЗОП, или съставът на обединението се е променил след 
изтичане на срока за получаване на офертите за участие в процедурата за възлагане на 
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настоящата обществена поръчка, Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за 
възлагане на настоящата обществена поръчка. 

Възложителят, с оглед предоставената му правна възможност в чл. 25, ал. 3, т. 2 от 
ЗОП, не поставя и няма изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният 
за Изпълнител Участник е обединение от физически и/или юридически лица. 

В процедурата може да участва всеки Участник, който отговаря на изискванията 
на ЗОП, ЗЧОД и на обявените от Възложителя условия и изисквания, посочени в 
обявлението и документацията за участие. 

 
Свързани лица или свързани предприятия по смисъла на  § 1, т. 23а и т. 24 от 

Допълнителните разпоредби на ЗОП не може да бъдат самостоятелни Участници в една и 
съща процедура. 

Лице, което е дало съгласието си и фигурира като подизпълнител в офертата на друг 
Участник, или участва в обединение, не може да представя самостоятелна оферта.  

В процедурата за възлагане на обществената поръчка, едно физическо или юридическо 
лице може да участва само в едно обединение. 

 
Всеки участник е длъжен да декларира липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал.1 

и ал. 5 от ЗОП, както и следните обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП: 
- който е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно 

споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че 
кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно 
националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под 
разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си; 

- който е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност по 
предмета на поръчката съгласно законодателството на държавата, в която е извършено 
нарушението; 

- който е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, 
доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение; 

- който е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за престъпление по 
чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на труд, 
или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права на работниците; 

- който е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния 
кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки. 

За включените в офертата на Участника подизпълнители (ако има такива) се 
прилагат само изписванията по чл. 47, ал.1 и ал. 5 от ЗОП.  

 
Всеки участник: 
- трябва през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, 

да има изпълнени най-малко три услуги, които да са еднакви или сходни с предмета на 
обществената поръчка;  

 - трябва да притежава сертификат за внедрена система за управление на качеството 
по стандарт ISO 9001:2008 или друга еквивалентна система с обхват на сертификация,  
сходен с предмета на поръчката. 

- трябва да притежава валиден лиценз за частна охранителна дейност или документ, 
с който да удостовери правото си да извършва  охрана с технически средства за защита на 
обекти по смисъла на чл. 4 на Закона за частната охранителна дейност, на територията на 
цялата страна или на територията на области София, Варна и Пловдив;  

-трябва да представи декларация за изпълнение на дейността по охрана с 
технически средства за защита на обекти, чрез радиовръзка и към нея да приложи 
Разрешение от Комисията за регулиране на съобщенията за ползване на индивидуално 
определен радиочестотен спектър за територията на Р. България или за територията на 
областите София, Варна и Пловдив; 

  - трябва да притежава валидно разрешение за изпълнение на дейността по 
обслужване на системи за пожароизвестяване; 



 -  да разполага за срока на изпълнение на поръчката с персонал със съответната 
квалификация, който ще отговаря за извършването на дейностите, предмет на поръчката.  

 - да разполага за срока на изпълнение на поръчката с транспортни средства за 
изпълнение на дейността по охрана с технически средства за защита на обекти на НВИМ 
и необходимото техническо оборудване за изпълнение на поръчката. 

 - да разполага за срока на изпълнение на поръчката с дежурни центрове за 
осъществяване на 24-часов контрол на състоянието на системите и техниката на Възложителя 
и за реакция и/или консултация на място при Възложителя при необходимост. 

 - да разполага за срока на изпълнение на поръчката с дежурни мониторинг центрове на 
територията на населените места, където се намират обектите на Възложителя подлежащи на 
охрана с технически средства за защита осигуряващ 24-часов контрол и реакция на 
патрулните коли в съответния срок и поемане на ангажимент за отзоваване  в срок от 3 /три/ 
до 5 /пет/ минути след подаден сигнал за настъпило събитие и за обработка на получените 
сигнали и добре изградена и надежда мрежа за пренос на сигнала, включително телефонни 
номера за пряка и непрекъсната връзка с центровете.   

- да декларира, липсата/наличието на посочените от Възложителя обстоятелства; 
- да представи в офертата си исканата от Възложителя информация; 
- да представи в офертата си посочените от Възложителя в т. 3 документи.  
 
Участниците са длъжни да съблюдават сроковете и условията, посочени в 

документацията за участие в процедурата. Крайният срок за подаване на оферти е съгласно 
посоченото в Обявлението. 
  

2. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТАТА. ИЗГОТВЯНЕ И ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТА 
Офертата трябва отговаря на чл. 56 и чл. 57 от ЗОП.   
При изготвяне на офертата всеки Участник трябва да се придържа точно към 

обявените от Възложителя условия.  
Офертата се представя от Участника или от упълномощен от него представител лично, 

в Националния военноисторически музей, гр. София, ул. „Черковна” № 92, всеки работен ден 
от 8:30 часа до 17:00 часа или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, до изтичане 
на срока, посочен в Раздел  ІV.3.4 от обявлението за възлагане на поръчката. 

В случай, че Участникът изпраща офертата си чрез препоръчано писмо с обратна 
разписка, той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи нейното пристигане в 
регистратурата на Националния военноисторически музей преди изтичане на срока, в който 
могат да бъдат подадени оферти. Рискът от забава или изгубване на офертата е на Участника. 

Офертата се представя в писмен вид на хартиен носител и се подава в запечатан 
непрозрачен плик (пакет, кашон) с ненарушена цялост и с надпис: 
 

ОФЕРТА 
до 

Национален военноисторически музей 
ул. „Черковна” № 92 

гр. София – 1505 
за участие в обществена поръчка, възлагана чрез открита процедура с предмет:  

„Поддръжка, обслужване и ремонт на сигнално-охранителните системи, на системите за 
видеонаблюдение и запис, на системите за пожароизвестяване - изградени и въведени в 
експлоатация в сградния фонд на НВИМ и охрана с технически средства за защита на 
обекти на НВИМ” 
от ………………………………………………………………………………………………. 

(име/наименование на Участника) 
гр. ………………………………………………………………………………………………. 

(адрес за кореспонденция) 
…………………………………………………………………………………………………... 

(лице за контакт, телефон, факс и електронен адрес) 



 
Пликът (пакетът, кашонът) с офертата следва да съдържа три отделни запечатани 

непрозрачни плика с ненарушена цялост и надписани, както следва: 
- плик № 1 с надпис „Документи за подбор”, в който се поставят документите и 

информацията, изисквани от Възложителя съгласно чл. 56, ал. 1, т. 1-6, 8, 11-14 от ЗОП; 
- плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”, в който се 

поставя техническото предложение, изготвено по образец № 5, и ако е приложимо – 
декларацията по чл. 33, ал. 4 от ЗОП;  

- плик № 3 с надпис „Предлагана цена”, който съдържа ценовото предложение на 
Участника.  

При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът 
на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на 
приносителя се издава документ. Не се приема и се връща незабавно на Участника оферта, 
която е представена след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан, 
прозрачен или с нарушена цялост плик.  

Офертата и всички документи за участие в процедурата се представят на български 
език.  

Когато Участник в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или 
техни обединения, офертата се подава на български език, документът по чл. 56, ал. 1, т. 1 от 
ЗОП (представяне на Участника) се предоставя в официален превод на български език, а 
всички останали документи, които са представени на чужд език, се представят и в превод на 
български език. 

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 …………….. за участие в обществена 
поръка, възлагана чрез открита процедура с предмет: 

„Поддръжка, обслужване и ремонт на сигнално-охранителните системи, на системите за 
видеонаблюдение, запис и на системите за пожароизвестяване - изградени и въведени в 
експлоатация в сградния фонд на НВИМ и охрана с технически средства за защита на 

обекти на НВИМ” 
 
Документите, представени с офертата, е препоръчително да са скрепени неподвижно и 

подредени по реда, по който се изискват. Всички копия на документи, съдържащи се в 
офертата, следва да бъдат заверени. Заверено от Участника копие на документ означава: върху 
документа да е положен гриф „Вярно с оригинала” и подпис на лицето, представляващо 
Участника или изрично упълномощено от него друго лице, както и печат на Участника, в 
приложимите случаи. 

По офертата не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или 
корекции, освен ако са заверени с подпис на лицето/та, представляващо/и Участника или 
изрично упълномощено/и от него/тях лице/а. 

Офертата следва да отговаря на изискванията, посочени в обявлението за възлагане на 
поръчката и настоящите указания и да бъде оформена по приложените към документацията 
образци. Условията в образците от документацията за участие са задължителни за 
Участниците и не могат да бъдат променяни от тях.  

Офертата се подписва от представляващия Участника или от изрично упълномощено 
лице. Когато офертата се подписва от упълномощено лице, към документите следва да бъде 
приложено нотариално заверено пълномощно, с което лицето е упълномощено за съответното 
действие от представляващия /представляващите Участника. 

 
ВАЖНО!

 

 Всеки Участник има право да представи само една оферта, като не се 
приема представянето на варианти. 



При подаване на офертата Участникът може да посочи коя част от нея има 
конфиденциален характер по отношение на технически или търговски тайни и да изисква от 
Възложителя да не я разкрива. 

С офертата си Участниците може без ограничения да предлагат ползването на 
подизпълнители. В случай, че за изпълнението на поръчката се предлага ползване на  
подизпълнители, Участникът е длъжен да заяви това обстоятелство, като посочи видовете 
работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и 
съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и 
предвидените подизпълнители.  

Срокът на валидност на офертите е 120 календарни дни, считано от датата, определена 
за краен срок за получаване на офертите. През този срок всеки Участник е обвързан с 
условията на представената от него оферта. 

 
Всички разходи по изработването и представянето на офертата са за сметка на 

Участниците. 
 
3. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА 
Офертата се изготвя по приложените в документацията образци и трябва да съдържа 

следното: 
3.1. ПЛИК № 1 с надпис „ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР” 
3.1.1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан 

от Участника (Образец № 1) - оригинал. 
3.1.2. Представяне на Участника (Образец № 2), което включва: 
3.1.2.1. Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския 

регистър (ЗТР), БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със 
законодателството на държавата, в която Участникът е установен, както и адрес, включително 
електронен, за кореспонденция при провеждане на процедурата.  

Съгласно чл. 56, ал. 4 от ЗОП, когато Участник в процедурата е чуждестранно 
физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се представя на български 
език, а документът по чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗОП се представя в официален превод. „Официален 
превод” по смисъла на § 1, т. 16а от Допълнителните разпоредби на ЗОП е „превод, извършен 
от преводач, който е вписан в списък на лице, което има сключен договор с Министерството 
на външните работи за извършване на официални преводи”. 

3.1.2.2. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП по образец (Образец № 3) – оригинал. 
Наличието на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а”-„д”, т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1, 

т. 2а и т. 5 и ал. 5 от ЗОП по отношение на Участника или на някое от лицата в обединението, 
води до отстраняване на Участника от процедурата.  

При подаване на офертата Участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по чл. 
47, ал. 1, т. 1, б. „а”-„д”, т. 2, т. 3 и т. 4 и ал. 5 от ЗОП и посочените в обявлението изисквания 
по чл. 47, ал. 2, т. 1, т. 2а и т. 5 от ЗОП с една декларация, подписана от лицата, които 
представляват Участника. В декларацията се включва и информация относно публичните 
регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който 
съгласно законодателството на държавата, в която Участникът е установен, е длъжен да 
предоставя информация за тези обстоятелства служебно на Възложителя. 

При Участник – чуждестранно лице, с декларацията по чл. 47, ал. 9 от ЗОП се 
удостоверява наличието или липсата на обстоятелствата по чл. 48, ал. 1 от ЗОП в държавата, в 
която лицето е установено. Декларацията се представя в официален превод на български език. 

Когато Участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, 
документите по чл. 56, ал. 1, т. 1, б. „а” и „б” от ЗОП (т. 2.1. и 2.2.) се представят за всяко 
физическо или юридическо лице, включено в обединението. 

Съгласно разпоредбата на чл. 47, ал. 8 от ЗОП, за подизпълнителите се прилагат само 
изискванията на чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП.  

3.1.3. Заверено копие на договора за обединение, когато Участник в процедурата е 
обединение, което не е юридическо лице. Когато в договора не е посочено лицето, което 



представлява Участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, 
в който се посочва представляващия. 

3.1.4. Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата, се 
представя, когато офертата или някой документ от офертата не е подписана от лицето, 
управляващо и представляващо Участника, съгласно актуалната му регистрация, а от изрично 
упълномощен негов представител – оригинал или нотариално заверено копие. Пълномощното 
следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично 
изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява 
Участника в процедурата. Пълномощникът не може да подписва декларациите, които са лични 
и се подписват от указаните в документацията лица. 

3.1.5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за 
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 
преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни 
собственици (Образец № 4) - оригинал. 

Съгласно чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях 
лица и техните действителни собственици, на дружествата, регистрирани в юрисдикции с 
преференциален данъчен режим, и на свързаните с тях лица се забранява пряко или косвено 
участие в процедура по обществени поръчки по Закона за обществените поръчки и 
нормативните актове по прилагането му, независимо от характера и стойността на 
обществената поръчка, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което 
участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим. 

Когато Участникът в процедурата е юридическо лице, декларацията се подписва 
задължително от лицата, които представляват Участника, според актуалната му търговска 
регистрация. 

В случай, че Участникът е обединение, декларация се представя за всяко физическо или 
юридическо лице, включено в обединението. 

Когато Участник в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или 
техни обединения, декларацията, която е на чужд език се представя и в официален превод на 
български език. 

3.1.6. Оригинал на банкова гаранция за участие или заверено от Участника копие 
от документа за внесена гаранция под формата на парична сума.  

3.1.7. Доказателства за финансовите и техническите възможности, и 
квалификация на Участника, както следва:  

3.1.7.1. Списък, съгласно чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП, на услугите, които са еднакви или 
сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано 
от датата на подаване на офертата - оригинал (Образец № 8). 

Списъкът трябва да съдържа информация относно предмета на услугите (описание на 
услугите), стойност, дати или период на изпълнение, получател, лицето и данни за контакт, 
качеството, в което услугата е изпълнена, заедно със съответни доказателства за извършените 
услуги (удостоверение, издадено от получателя на услугата или от компетентен орган, или 
чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата).  

В случаите, в които Участникът е участвал в обединение или като подизпълнител се 
описва само тази част от дейностите и съответната стойност, които Участникът сам е 
изпълнил, като се представя и съответно доказателство за това. 

Под „сходни с предмета на обществената поръчка услуги“ се има предвид такива за 
извършване на охранителни услуги с технически средства за защита и/или за извършване на 
поддръжка, обслужване и/или ремонт на СОТ, системи за видеонаблюдение и запис и системи 
за пожароизвестяване.    

3.1.7.2. Заверено от участника копие на валиден сертификат за внедрена система за 
управление на качеството, в обхвата на обществената поръчка, съгласно международен 
стандарт ISO 9001:2008. Възложителят ще приеме и други доказателства за еквивалентни 
мерки за осигуряване на качеството на основание чл. 53, ал. 4 от ЗОП. 

Сертификатът следва да бъде издаден от независими лица по чл. 53, ал. 3 от ЗОП. 



 3.1.7.3. Заверено от участника копие на валиден лиценз за частна охранителна 
дейност или документ, с който да удостовери правото си да извършва  охрана с технически 
средства за защита на обекти  по смисъла на чл. 4 на Закона за частната охранителна 
дейност, на територията на цялата страна или на територията на области София, Варна и 
Пловдив;  

3.1.7.4. Декларация свободна форма /оригинал/ за изпълнение на дейността по охрана 
с технически средства за защита на обекти, чрез радиовръзка и към нея да приложи 
Разрешение от Комисията за регулиране на съобщенията за ползване на индивидуално 
определен радиочестотен спектър /заверено копие/ за територията на Р. България или за 
територията на областите София, Варна и Пловдив; 

 3.1.7.5. Заверено от участника копие на валидно разрешение за изпълнение на 
дейностите по обслужване на системи за пожароизвестяване; 
           3.1.7.6.  Декларация свободна форма /оригинал/ за обстоятелствата: 

 -  че разполага за срока на изпълнение на поръчката с персонал със съответната 
квалификация, който ще отговаря за извършването на дейностите, предмет на поръчката.  

 - че разполага за срока на изпълнение на поръчката с транспортни средства за 
изпълнение на дейността по охрана с технически средства за защита на обекти на НВИМ 
и необходимото техническо оборудване за изпълнение на поръчката. 

 - че разполага за срока на изпълнение на поръчката с дежурни центрове за 
осъществяване на 24-часов контрол на състоянието на системите и техниката на Възложителя 
и за реакция и/или консултация на място при Възложителя при необходимост. 

 - че разполага за срока на изпълнение на поръчката с дежурни мониторинг центрове на 
територията на населените места, където се намират обектите на Възложителя подлежащи на 
охрана с технически средства за защита осигуряващ 24-часов контрол и реакция на 
патрулните коли в съответния срок и поемане на ангажимент за отзоваване  в срок от 3 /три/ 
до 5 /пет/ минути след подаден сигнал за настъпило събитие и за обработка на получените 
сигнали и добре изградена и надежда мрежа за пренос на сигнала, включително телефонни 
номера за пряка и непрекъсната връзка с центровете.   

3.1.8. Декларация за извършен оглед на подобектите (Образец № 7) – оригинал. 
3.1.9. Декларация за липса на свързаност по чл. 55, ал. 7 от ЗОП (Образец № 9) – 

оригинал. 
3.1.10. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП (Образец № 10) – оригинал. 
3.1.11. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (Образец № 11), 

когато е приложимо - оригинал.  
3.1.12. Доказателства, че Участникът ще разполага с ресурси на трето лице 

(договор декларацията от третото лице и т.н.), когато е приложило (прилагат се заверени 
копия).  

 
3.2.ПЛИК № 2 с надпис: „ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА” 
В плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката” се поставят следните 

документи: 
        3.2.1. Техническото предложение за изпълнение на поръчката, което се изготвя в 
съответствие на  Образец № 5.  

3.2.2. Декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП (когато е приложимо) – оригинал (Образец 
№ 12). 

Представянето на Декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП не е изискване на 
Възложителя и не се явява задължително за Участника. Представянето й при подаване на 
офертата като отделно приложение към Техническото предложение е правна възможност за 
Участника, на основание чл. 33, ал. 4 от ЗОП да посочи коя част от същото има 
конфиденциален характер по отношение на технически или търговски тайни и да изисква от 



Възложителя да не я разкрива, като на основание чл. 33, ал. 5 от ЗОП Възложителят няма 
право да разкрива информация, с изключение на случаите по чл. 44 от ЗОП. 

 
Документите по т. 1 и 2, съдържащи се в плик № 2 с надпис „Предложение за 

изпълнение на поръчката” следва да бъдат номерирани. 
 
ВНИМАНИЕ:

 

 Техническото предложение не трябва да съдържа цени. Всякаква 
информация, свързана с цени, трябва да се съдържа единствено в Ценовото предложение 
на Участника. 

3.3. ПЛИК № 3 с надпис: „ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА” 
В третия запечатан, непрозрачен плик с ненарушена цялост и надпис „Плик № 3 

„Предлагана цена” Участникът следва да постави задължително Ценовото предложение, 
съгласно чл. 56, ал. 1, т. 10 от ЗОП, попълнено съгласно (Образец № 6) към настоящата 
документация, като същото се представя в оригинал на хартиен носител, подписано и 
подпечатано. 

При формиране на общата цена в ценовото си предложение Участникът е длъжен да 
вземе предвид и да включи режийни разходи, транспорт, персонал, разходи за разрешителни, 
удостоверения и/или лицензи, изисквани за извършване на такъв вид дейност (когато е 
приложимо), други разходи, които участват при формирането на цената на услугата, в това 
число  всички нормативно определени разходи съгласно данъчното, трудовото и социално-
осигурителното законодателство, както и всички присъщи разходи за извършване на 
охранителната дейност. Предлаганата от Участника цена трябва да съответства на 
изискванията на Възложителя, посочени в техническата спецификация. 

Забележка: Участник, предложил цени надвишаващи прогнозните стойности 
посочена от Възложителя се отстранява от участие.  

ВНИМАНИЕ: Извън плик № 3 с надпис „Предлагана цена” не трябва да се 
посочва никаква информация относно Ценовото предложение. 
 

4. ГАРАНЦИИ 
 4.1. Участникът представя гаранция за участие в процедурата по свой избор под 

формата на парична сума или банкова гаранция в размер на 410.00 (четиристотин и десет) 
лева. 

Гаранцията за участие следва да бъде със срока на валидност на офертата – 120 
календарни дни, считано от датата, определена за краен срок за получаване на офертите.  

При избрана от Участника форма на гаранцията – банкова гаранция, същата е 
необходимо да отговаря на следните изисквания: да бъде издадена в полза на Възложителя, да 
бъде безусловна и неотменяема, да дава възможност за усвояване изцяло или на части, да 
съдържа задължение на банката да извърши безотказно и безусловно плащане при първо 
писмено искане на Възложителя, при настъпване на обстоятелствата, предвидени в чл. 61, ал. 
2 от ЗОП. 

Гаранцията за участие, когато е парична сума, се внася по следната сметка на 
Възложителя: 

Уникредит Булбанк, 
IBAN BG 76 UNCR 9660 3307 0524 19, 
BIC код UNCRBGSF. 
В нареждането за плащане - при избран от Участника паричен превод на гаранцията за 

участие, както и в предложената банкова гаранция задължително следва да бъде посочено 
наименованието на обществената поръчка и/или номера на решението за откриване на 
процедурата. 

Платежното нареждане за паричната сума, внесена за гаранция за участие по 
горепосочената сметка, се представя в заверено копие, а в случай, че е наредено внасяне по 
електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния 
подпис (ЗЕДЕП), то следва да бъде представен документ, възпроизведен на хартиен носител и 
заверен от Участника. 



Гаранцията за участие в процедурата се задържа при настъпването на обстоятелството, 
регламентирано в чл. 61, ал. 1 от ЗОП и се усвоява при настъпване на обстоятелствата, 
регламентирани в чл. 61, ал. 2 от ЗОП, а се освобождава в сроковете и при условията, 
регламентирани в чл. 62 от ЗОП. 

 
4.2. За изпълнение на договора за възлагането на обществената поръчка, определеният 

за Изпълнител Участник представя гаранция за изпълнение в размер на 5 % (пет на сто) от 
стойността на поръчката под формата на парична сума или банкова гаранция.  

Гаранцията за изпълнение, когато е парична сума, се внася по следната сметка на 
Възложителя: 

Уникредит Булбанк, 
IBAN BG 76 UNCR 9660 3307 0524 19, 
BIC код UNCRBGSF. 

преди сключване на договора за възлагане на обществена поръчка с Участника, определен за 
Изпълнител. 

При банкова гаранция, същата следва да бъде издадена от банка, притежаваща лиценз 
от БНБ за извършване на банкова дейност на територията на страната. В случай на 
предоставяне на банкова гаранция от чуждестранна банка, следва същата да бъде авизирана от 
банка, притежаваща лиценз от БНБ за извършване на банкова дейност на територията на 
страната. 

Банковата гаранция за изпълнение се представя в оригинал и трябва да отговаря на 
следните изисквания: да бъде издадена в полза на Възложителя, да бъде безусловна и 
неотменима, да дава възможност за усвояване изцяло или на части, да има срок на валидност 
30 дни след изтичане на договора, и да съдържа условие за безусловно изплащане след 
писмено предявено искане от страна на Възложителя. 

Условията и сроковете за задържане, усвояване и/или освобождаване на гаранцията за 
изпълнение, се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка. 

 
4.3. Възложителят освобождава гаранциите, без да дължи лихви за периода, през 

който средствата законно са престояли при него. 
До 10 (десет) дни преди изтичането на срока за получаване на офертите, всяко лице 

може да поиска писмено от Възложителя разяснение по документацията за участие. Искането 
за разяснение може да бъде направено по един от следните начини: 

- чрез депозирането му в регистратурата на Националния военноисторически музей, 
адрес: София, ул. „Черковна” № 92, всеки работен ден от 08:30 часа до 17:00 часа; 

- чрез изпращане по пощата като препоръчано писмо с обратна разписка,  
- по факс или  
- по електронен път. 
 
5. РАЗЯСНЕНИЯ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА. ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯТА 
5.1. Искания за разяснения, подадени по пощата, следва да бъдат получени при 

Възложителя в срока, определен за подаването им. По искания, получени след изтичането на 
този срок, Възложителят няма да разглежда и няма да публикува и изпраща разяснения. На 
всяко надлежно получено искане за разяснения по документацията, Възложителят публикува в 
четиридневен срок разяснението на интернет адреса на Националния военноисторически 
музей, раздел: „Профил на купувача”, както и изпраща разяснението на електронен адрес, 
посочен от лицата. 

В случай, че от публикуването на разяснението от Възложителя до крайния срок за 
получаване на оферти остават по-малко от 6 дни, Възложителят ще удължи срока за 
получаване на оферти. Възложителят удължава срока за получаване на оферти с публикуване 
на решение за промяна в Регистъра на обществените поръчки и в профила на купувача, в един 
и същи ден, като от деня на публикуването до крайния срок за подаване на оферти не може да 
има по-малко от 6 (шест) дни. 

5.2. Възложителят, по собствена инициатива или по сигнал за нередност, може 
еднократно да направи промени в обявлението и/или документацията на обществената 



поръчка, свързани с осигуряване законосъобразност на процедурата, отстраняване на 
пропуски или явна фактическа грешка, при условията на чл. 27а от ЗОП. 

5.3. Обменът на информация между Възложителя и Участниците в процедурата се 
извършва в писмен вид, като възможните средства за комуникация са: по пощата чрез 
регистратурата на Националния военноисторически музей, по факс или по електронен път. 

5.4. Решенията на Възложителя, за които той е длъжен да уведоми Участниците, и 
документите, които се прилагат към тях се връчват лично срещу подпис или се изпращат с 
препоръчано писмо с обратна разписка, по факс или по електронен път. 
 

6. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 
Разглеждане, оценка и класиране на офертите на Участниците в процедурата се 

извършва по реда на ЗОП от комисия, назначена от Възложителя. 
Комисията отваря офертите в гр. София, ул. „Черковна” № 92, Национален 

военноисторически музей, на датата, часа и мястото, посочени в поле IV.3.8 от обявлението за 
обществена поръчка.  

При отваряне на офертите имат право да присъстват Участниците в процедурата или 
техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово 
осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която 
се извършва отварянето. 

Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и проверява за наличието на 
три отделни запечатани плика, след което най-малко трима от нейните членове подписват плик 
№ 3. Комисията предлага по един представител от присъстващите Участници да подпише плик 
№ 3 на останалите Участници. Работата на комисията продължава с отваряне на плик № 2 и 
най-малко трима от членовете й подписват всички документи, съдържащи се в него. 
Комисията предлага по един представител от присъстващите Участници да подпише 
документите в плик № 2 на останалите Участници, след което комисията отваря плик № 1 и 
оповестява документите и информацията, които той съдържа и проверява съответствието им 
със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП. С това приключва публичната част от заседанието на 
комисията. 

Комисията разглежда документите и информацията в плик № 1 за съответствие с 
критериите за подбор, поставени от Възложителя и съставя протокол. Съгласно чл. 68, ал. 8 от 
ЗОП, когато комисията установи липса на документи и/или несъответствие с критериите за 
подбор, и/или друга нередовност, включително фактическа грешка, комисията ги посочва в 
протокола и го изпраща на всички Участници в деня на публикуването му в профила на 
купувача.  

Участниците представят на комисията съответните документи в срок 5 работни дни от 
датата на получаване на протокола. Когато е установена липса на документи и/или 
несъответствие с критериите за подбор, Участникът може, в съответствие с изискванията на 
Възложителя, посочени в обявлението, да замени представените документи или да представи 
нови, с които смята, че ще удовлетвори поставените от Възложителя критерии за подбор (чл. 
68, ал. 9 от ЗОП). 

След изтичане на срока от 5 работни дни, комисията пристъпва към разглеждането на 
допълнително представените документи относно съответствието на Участниците с критериите 
за подбор, поставени от Възложителя. Комисията не разглежда документите в плик № 2 на 
Участниците, които не отговарят на критериите за подбор. 

Комисията, при необходимост, може по всяко време да проверява заявените от всеки 
Участник данни, включително чрез изискване на информация от други органи или лица, както 
и да изисква от Участниците разяснения за заявени от тях данни и допълнителни 
доказателства за данни от документите, съдържащи се в пликове № 2 и 3, като тази 
възможност не може да се използва за промяна на Техническото и Ценовото предложение на 
Участниците. 

Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата Участник: 
- който не е представил някой от необходимите документи или информация по чл. 56 от 

ЗОП; 



- за когото са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5, както и посочените в 
обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2, т. 1, т. 2а и т. 5 от ЗОП; 

- за когото са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и 
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 
данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици; 

- който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на 
Възложителя; 

- който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП; 
- за когото по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП, е установено, че е представил невярна 

информация за доказване на съответствието му с обявените от Възложителя критерии за 
подбор. 

Комисията разглежда допуснатите оферти и ги оценява в съответствие с предварително 
обявените условия. 

Когато офертата на Участник съдържа предложение с числово изражение, което 
подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на 
предложенията на останалите Участници по същия показател за оценка, комисията трябва да 
изиска от него подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване. Комисията 
определя разумен срок за представяне на обосновката, който не може да бъде по-кратък от три 
работни дни от получаване на искането за това. 

Пликът с цената, предлагана от Участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на 
Възложителя, не се отваря. 

Съгласно чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, не по-късно от два работни дни преди датата на 
отваряне на ценовите оферти комисията обявява най-малко чрез съобщение в профила на 
купувача датата, часа и мястото на отварянето. Отварянето на ценовите оферти се извършва 
публично при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП. При отваряне на ценовите оферти комисията 
оповестява предлаганите цени и предлага по един представител от присъстващите участници 
да подпише ценовите оферти. 

Съгласно чл. 37, ал. 3 от ЗОП, критериите за оценка се прилагат за оценяване на 
оферти, които отговарят на предварително обявените от Възложителя условия, подадени са от 
Участници, за които не са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП и посочените в 
обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2, т. 1, т. 2а и т. 5 от ЗОП и отговарят на критериите за 
подбор, определени от Възложителя. 

 
Възложителят определя Изпълнителя на обществената поръчка въз основа на критерия 

„най-ниска цена”. Всички оферти, които отговарят на обявените от Възложителя условия и 
бъдат допуснати до класиране, ще бъдат оценявани по този критерий.  

 
Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането на офертите, 

съдържащ реквизитите по чл. 72, ал. 1 от ЗОП и го предава на Възложителя по реда на чл. 72, 
ал. 2 от ЗОП. 

Съгласно чл. 73, ал. 4 от ЗОП Възложителят публикува в профила на купувача 
решението, заедно с протокола на комисията при условията на чл. 22б, ал. 3 от ЗОП и в същия 
ден изпраща решението на Участниците.  
 

7. ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 
Възложителят сключва писмен договор за обществена поръчка с Участника, класиран 

на първо място и определен за Изпълнител в резултат на проведената процедура. 
Възложителят сключва договор, който съответства на приложения в документацията 

проект, допълнен с всички предложения от офертата на Участника, въз основа на които е 
определен за Изпълнител. 

Възложителят няма право да сключи договор преди изтичане на 14-дневен срок от 
уведомяването на заинтересованите Участници за решението за определяне на Изпълнител. 

Възложителят сключва договора в едномесечен срок след влизане в сила на решението 
за определяне на Изпълнител или на определението, с което е допуснато предварително  
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