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УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА 

ОБРАЗЦИТЕ 

 
 

ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ. 20, АЛ.2, Т.2,  ОТ 

ЗОП – ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ  С ПРЕДМЕТ: 
 

 

 

 

 

 

 

„ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА 

ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА  НА ТЕРИТОРИЯТА НА 

ОБЩИНА ВЕТОВО през 2018 год.” 
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 1.Допълнителни указания за попълване на Образец №1 – Единен 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 

 

1.1.Участникът удостоверява липсата или наличието 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 б. А „Основания, свързани с 

наказателни присъди“, доколкото произтичат от чл. 57, § 1 от Директива 2014/24/ЕС и 

са предвидени в ЕЕДОП. 

Наличието или липсата на обстоятелствата като: 

- участие в престъпна организация (чл. 321 и 321а НК); 

- корупция (чл. 301 - 307 НК); 

- измама (чл. 209 - 213 НК); 

- терористични престъпления или престъпления, които са свързани с 

терористични дейности (чл. 108а НК, с изключение на тези, свързани с финансиране на 

тероризъм); 

- изпиране на пари или финансиране на тероризъм (чл. 253, 253а или 253б НК и 

чл.108а НК - престъпление, свързано с финансиране на тероризъм) и 

- детски труд и други форми на трафик на хора (чл. 192а и чл. 159а -159г НК), а 

обстоятелствата по чл. 194 - 208, чл. 213а - 217, чл. 219 - 252 и чл. 254а – 260 от НК 

имат характер на национални основания за изключване, поради което декларирането им 

следва да се извърши в б. Г „Други основания за изключване, които може да бъдат 

предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на 

държава членка“ на ЕЕДОП, както следва: 

специфични национални основания за отстраняване: 

 

• Осъждания за престъпления по чл. 194 — 208 /престъпления против 

собствеността/, чл. 21За -217 /изнудване, вещно укриветелство, злоупотреба на 

доверие/, чл. 219-252/престъпления против стопанството/ и чл. 254а - 260 НК 

/престъпления против данъчната, финансовата и осигурителна система/. 

Посочва се информация и за престъпления, аналогични на описаните, когато 

лицата са осъдени в друга държава членка или трета страна. 

 

• Наличие на свързаност по смисъла на пар. 2, т. 44 от ДР на ЗОП между 

кандидати/ участници в конкретна процедура. 

 

• Забраната за участие в процедури за обществени поръчки на лица за които 

са налице обстоятелства 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 (ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС.), освен ако не е налице 

изключението по чл. 4 от същия закон. 

 

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 

национални основания за изключване от участие в поръчката, посочени в 

документацията за обществената поръчка. 

 

 Възложителят изисква попълване на раздели А – Г от Част ІV: Критерии за 
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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 следните точки: 

 

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

услуги... 

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

услуги през определения период с посочване на сумите, датите и получателите. 

 

- 9) Следните инструменти, съоръжения или техническо оборудване ще бъдат 

на негово разположение за изпълнение на договора. 

В това поле участниците следва да посочат описание на техническия 

средства, които участникът ще използва за изпълнение на поръчката, като под 

формата на списък се посочва информация, както следва: вид, брой и техническо 

състояние. 

 

2. 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. 

 

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

поръчката“ – съответствие Техническите спецификации и изискванията на 

възложителя. 

 

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

В ценовото предложение Участниците посочват отделни единични цени за 

изпълнение на услугите предмет на Зимното поддържане и снегопочистване на пътната 

мрежа. 
 


