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

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 
1.1.Участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т.1-7 от 

ЗОП (т.2.2. от указанията за подготовка на офертите) с попълване на Част III: 
Основания за изключване на ЕЕДОП, в приложимите полета. 

1.2.Част ІІІ, раздел Г: „ДРУГИ  ОСНОВАНИЯ ЗА  ИЗКЛЮЧВАНЕ, КОИТО 

МОЖЕ  ДА БЪДАТ ПРЕДВИДЕНИ В НАЦИОНАЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА 

ВЪЗЛАГАЩИЯ ОРГАН ИЛИ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ НА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА“ следва да бъде 

попълнена от участниците, тъй като възложителят е въвел специфични  основания 

за изключване от участие в поръчката, посочени   в т. 2.4 от Указанията за 

подготовка на офертите - Участниците трябва  да  декларират  в  ЕЕДОП  дали  

дружеството  –  участник  е  регистрирано  в юрисдикция с преференциален данъчен 

режим. 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. 

1.3.Възложителят изисква попълване на раздели  А – Г от Част ІV: 

Критерии за подбор от ЕЕДОП в приложимите полета, съгласно зададените 

минимални изисквания. 
 

Приложими полета, съгласно обявата са: Раздел В: Технически и 

професионални способности. Същият трябва да бъде попълнен в следната точка: 
 

1.3.1. 1б) Само за обществени поръчки за доставки и обществени поръчки за 

услуги:.., както е указано в самия ЕЕДОП; 
 

 

от:... 

1.3.2.6) Следната образователна и професионална квалификация се притежава 

 
В това поле участниците следва да посочат описание на техническия персонал - 

специалисти-проектанти, които ще се ангажират с изпълнение на поръчката, 

като под формата на списък се декларира информация, както следва: 
- За Ключови Експерти 1, 2, 3, 7 и 8 - трите имена на всеки ангажиран 

експерт; правоотношението му с възложителя; завършено образование, специалност и 
квалификация и номер на Удостоверение за пълна проектантска правоспособност от 

КИИП; 
- За  Ключови Експерти 4,  5,  6,  и  9  -  трите имена на  всеки  ангажиран 

експерт; правоотношението му с възложителя; завършено образование, специалност 

и квалификация; 

 
1.  Указания за попълване на Образец №2- Декларация по чл. 6, ал. 2 от 

Закона за мерките срещу изпирането на пари. 

Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице декларацията се 

представя от всеки участник-юридическо лице в обединението. Начинът за нейното 

попълване е даден под черта в самия Образец №2. 

 
2.  Указания  за  попълване  на  Образец  №3  „Предложение  за  

изпълнение  на поръчката“.  

Предложението за изпълнение на поръчката трябва да включва попълнен и 

подписан -Образец №3 – оригинал,  в съответствие с техническите спецификации и 

изискванията на възложителя. 
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Предложението за изпълнение на поръчката – образец №3 се представя на 

хартиен носител и на  CD в PDF формат. 

 

3. Указания за попълване на Образец №4 „Ценово предложение“ 

В Ц е н о в о т о  п р е д л о ж е н и е   в с е к и  участник посочва общата цена за 

и зпълнение  на поръчката без ДДС и с ДДС. 

 


