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УКАЗАНИЯ 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: СПЕЦИАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА УЧЕНИЦИ С УВРЕДЕН СЛУХ (СУУУС)  

„Проф. д-р Д. Денев" 

 

І. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА 

1.1. Предмет на настоящата поръчка е избор на изпълнител на поръчка с предмет: Доставка на 

хранителни продукти и напитки за нуждите на СПЕЦИАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА УЧЕНИЦИ 

С УВРЕДЕН СЛУХ (СУУУС)  „Проф. д-р Д.Денев",  по реда на Глава ХХVІ от ЗОП. 

 

1.2. Технически параметри на поръчката: 

 

 

№ 

 

АРТИКУЛ 

 

 

Мярка 

Единична 

цена 
лв. с ДДС 

1. Хляб ”Стара Загора“  по УС „България” - УС-02-2011 бр. 
(нарязан) 

1.70 

2. Хляб „Добруджа” УС „България” - УС-03-2011 бр. 
(нарязан) 

1.70 

3. Хляб пълнозърнест- бр. 
(нарязан) 

2.10 

4. Хляб „Типов” УС „България” - УС-04-2011 бр. 
(нарязан) 

1.70 

5. Галета кг. 8.00 
6. Козунак кг. 6.20 
7. Телешко филе кг. 17.50 
8. Свински бут с кост кг. 10.20 
9. Пиле грил кг. 6.80 

10. Пиле филе кг.         13.8 
11. Пилешко бутче кг. 4.80 
12. Агнешко месо кг. 17.00 
13. Пуешки гърди кг. 12.9 
14. Пуешко бутче кг. 4.50 
15. Кайма „Стара планина” кг. 12.50 
16. Мляно месо кг. 9.00 
17. Риба кг. 19.00 
18. Кренвирш „Стара планина” кг. 12.00 
19. Салам шпек „Стара планина” кг. 21.50 
20. Шунка свинска кг. 11.00 
21. Пастет детски 0.3 2.90 
22. Прясно мляко-3% л. 2.40 
23. Прясно мляко - 2% л.         2.20 
24. Българско кисело мляко - 3,6%  по БДС 12:2010 Коф. 1.45 
25. Българско кисело мляко-2%  по БДС 12:2010 Коф. 1.40 
26. Българскo бяло саламурено сирене от краве мляко по БДС 15:2010 кг. 19.90 
27. Български кашкавал от краве мляко по БДС 14:2010 кг. 21.00 
28. Сметана заквасена Коф. 2.8 
29 Извара кг. 6.00 
30. Масло блок от краве мляко кг. 23.00 
31. Сухо мляко за деца кг.        12.00 
32 Замразен грах 300гр. 3.60 
33 Замразен зелен боб 300гр. 2.90 
34 Замразени броколи 300гр. 4.80 
35 Замразен “Микс” 300гр. 3.40 



 

 

 

 

 

36 Замразен спанак 2.5кг 9.80 
37 Замразен печен  пипер 300гр. 3.00 
38 Замразен гювеч 300гр. 3.40 
39 Замразен карфиол 300гр. 2.10 
40 Тиквички замразени 300гр. 2.00 
41 Консерва зелен фасул 680гр 2.50 
42 Консерва грах 800 гр 3.40 
43 Консерва домати белени 680 гр 2.50 
44 Доматено пюре 680 гр 3.20 
45 Краставички мариновани 680 гр 2.90 
46 Лютеница-по БС 01-2011 560 гр 4.20 
47 Консерва гювеч 680 гр 2.60 
48 Маслини кг 9.00 
49 Конфитюр 620 гр 11.90 
50 Мармалад 300 гр. 3.20 
51 Тахан 300 гр. 4.00 
52 Нектар л 2.40 
53 Натурален сок - 100% л 3.80 
54 Компот 680гр 3.00 
55 Бишкоти 400гр 4.60 
56 Локум 200гр 2.00 
57 Стафиди  200гр. 4.00 
58 Фурми 100гр 2.00 
59 Сушени кайсии 100гр 3.00 

60 Орехи ядки кг 23.00 
61 Шарена сол 60 гр  0.70 
62 Бисквити  400 гр. 2.50 
63 Суха паста 35гр         1.10 
64 Халва тахан – калъп  кг 7.00 
65 Вафли  30гр         0.60 
66 Бисквити  230гр 2.70 
67 Меденки  35гр 0.60 
68 Захар кг. 1.70 
69 Пудра захар 500гр 1.90 
70 Паприкаш консерва 680 гр 2.40 
71 Телешки колбас Стара планина 300 гр 5.80 
72 Нишесте 60 гр 0.65 
73 Грис кг. 2.30 
74 Ориз кг. 4.30 
75 Макарони 400гр 1.90 
76 Фиде 400гр 2.50 
77 Боб кг. 5.80 
78 Леща кг. 3.90 
79 Подправки-червен пипер кг 16.90 
80 Черен пипер кг 18.80 
81 Чубрица кг 17.70 
82 Джоджен кг 17.60 
83 Магданоз кг 14.50 
84 Копър кг 15.50 
85 Дафинов лист 8гр 0.80 
86 Чесън на прах кг 17.80 
87 Кимион кг 18.20 



 

 

 

 

 

88 Сода бикарбонат 80гр 0.80 
89 Плод -ябълки кг. 2.80 
90 Портокали кг. 2.90 
91 Мандарини кг. 3.00 
92 Банани кг. 3.50 
93 Лимони кг. 3.00 
94 Зеленчук -лук кг. 1.60 
95 Картофи кг. 1.50 
96 Зеле кг. 0.90 
97 Тиквички кг. 2.90 
98 Краставици кг. 3.00 
99 Спанак кг. 4.00 

100 Зелена салата кг. 5.80 
101 Картофено пюре кг. 9.90 
102 Олио л 3.50 
103 Оцет л 1.70 
104 Консерва печени чушки 680гр 3.88 
105 Чай 30гр 1.10 
106 Яйца бр. 0.30 
107 Тестена закуска бр. 0.70 
108 Свински врат без кост кг. 15.00 
109 Свинска плешка кг. 13.50 
110 Свинско месо за готвене кг. 11.00 
111 Риба филе кг. 19.00 
112 Колбас Стара планина 300гр 5.50 
113 Кьополу 250гр 3.80 
114 Моркови кг. 1.30 
115 Маргарин с масло 500гр 2.50 
116 Минерална вода л 1.30 
117 Брашно БДС кг. 1.90 
118 Какао 60гр 2.10 
119 Домати пресни кг. 2.90 
120 Чушки пресни кг. 3.90 
121 Праз лук кг 5.00 
122 Солети 60гр 1.20 
123 Течен шоколад кг 13.80 
124 Мас бр 2.00 
125 Праскови кг. 2.30 
126 Кайсии кг. 2.10 
127 Гъби консерви 680гр 2.00 
128 Гъби пресни кг. 4.50 
129 Лимонов сок 260мл 1.50 
130 Риба консерва 160гр 3.00 
131 Чери домати 100гр 2.50 
132 Ягоди кг 3.00 
133 Грозде кг. 2.30 
134 Кокосови стърготини 10гр 0.50 
135 Овесени ядки кг 8.50 
136 Корнифлекс 400гр 4.00 
137 Кувертюр 200гр 7.00 
138 Бакпулвер 10гр 0.20 
139 Ванилия 2гр 0.10 



 

 

 

 

 

140 Канела 20гр 0.80 
141 Мая за хляб 50гр 0.90 
142 Бекон кг 11.00 
143 Бадеми 50гр 2.90 
144 Крема сирене 120гр 2.00 
145 Маскарпоне 160гр 5.00 
146 Моцарела 200гр 4.50 
147 Пармезан 160гр 4.80 
148 Извара кг 6.00 
149 Сметана коф 3.00 

 

 

Забележка: Видовете хранителни продукти и напитки са прогнозни и не обвързват 

Възложителя със задължителното им усвояване след сключване на договора между Възложителя и 

Изпълнителя. Същите се изпълняват според възникналата необходимост от доставката им. 

Изпълнението на доставките се извършва единствено и само след заявка от страна на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при възникнала необходимост от тях, съгласно посочените условия и до 

максималния финансов ресурс определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 

  1.3. ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 69 999.00 лв. (шестдесет и девет хиляди деветстотин 

деветдесет и девет лева) без ДДС. 

 

  1.4. Срокът за изпълнение на поръчката е до 12 (дванадесет) месеца или до достигане на 

максималния финансов ресурс, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (69 999.00 лв. без ДДС) считано 

от подписване на договора. 

 

II. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

 

2.1. Офертите трябва да бъдат представени в запечатана непрозрачна опаковка в 

деловодството на СПЕЦИАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА УЧЕНИЦИ С УВРЕДЕН СЛУХ „Проф. д-р 

Д.Денев", на адрес: гр. София, ул. „Ген. Стефан Тошев” №82, в срока определен в Обявата. 

2.2. Върху опаковката участникът следва да посочи предмета на поръчката, наименование на 

участника, адрес за кореспонденция, телефон и електронен адрес. 

 

III. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ 

 

3.1. Всеки участник в обществената поръчка има право да представи само една оферта. 

3.2. Офертата следва да бъде изготвена в съответствие с изискванията на Възложителя. 

3.3. Офертата трябва да бъде подписана от лице, което представлява участника съгласно 

търговската регистрация на участника или от изрично упълномощено за това лице. 

 3.4. Всички документи в офертата следва да бъдат на български език, без поправки 

и/или изтривания. 

 

IV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ 

 

4.1. Участник в процедурата може да бъде лице по чл. 10 от ЗОП - всяко българско или 

чуждестранно физическо или юридическо лице, или техни обединения, както и всяко друго 

образувание, което има право да изпълнява доставки, съгласно законодателството на държавата, в 

която то е установено.  

4.2. Изисквания към лично състояние:  

Възложителят отстранява от участие участник, който е: 

4.2.1. е осъден с влязла в сила присъда, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, 

чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от 

Наказателния кодекс;  Основанието се отнася за лицата, които представляват участника.  



 

 

 

 

 

4.2.2. е осъден с влязла в сила присъда, за престъпление, аналогично на тези по т.1, в друга 

държава членка или трета страна; Основанието се отнася за лицата, които представляват участника.  

4.2.3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, 

ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях към държавата или към 

общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения 

съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, доказани 

с влязъл в сила акт на компетентен орган;  

4.2.4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5;  

4.2.5. е установено, че:  

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на 

основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;  

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на 

основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;  

4.2.6. е установено с влязло в сила наказателно постановление, или съдебно решение, 

нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 

245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата 

мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно 

законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;   

4.2.7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен. Основанието се 

отнася за лицата, които представляват участника.  

4.3. При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелства по т.4.2.1 до 

4.2.7 с подаване на Декларация чл. 192, ал. 3 от ЗОП (Образец № 2). В случай, че кандидатът 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 отделна Декларация 

чл. 192, ал. 3 от ЗОП (Образец № 2).            

4.4. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за 

подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение 

на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение 

на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно 

разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за 

създаване на обединението. (чл. 59, ал.6 от ЗОП). 

4.5. Отстраняване на участници: при изготвяне на офертата не е изпълнил обявените от 

възложителя условия; представил е непълна и/или несъответстваща на изискванията на Възложителя 

оферта и/или ценовото му предложение надвишава посочения пределен финансов ресурс на 

Възложителя за изпълнение на поръчката.  

4.6. Не се допуска разделяне на поръчката. Участниците следва да предложат доставка на 

всички храни, напитки и продукти за топли напитки, съгласно спецификацията на Възложителя. 

 

V. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР 

 

5.1. Относно годност за упражняване на професионална дейност:  
Участникът следва да декларира съответствието си с поставения критерий за подбор чрез 

попълването на изрична Декларация (по Образец № 3), в която посочва съответствието, а 

доказването на съответствието се извършва преди сключване на договор чрез представяне на 

Заверено копие на удостоверението за регистрацията на обекта. 

5.2. Относно икономическо и финансово състояние – не се поставя изискване. 

5.3. Относно технически и професионални способности:  
5.3.1. Участникът следва да има опит в изпълнението на дейности с предмет и обем, 

идентични или сходни с тези на поръчката, за последните 3 години от датата на подаване на 

офертата. Под „сходен“ предмет следва да се разбира доставяне на хранителни продукти и напитки. 

Под „сходен“ обем следва да се разбира минимум прогнозната стойност на настоящата поръчка 

/изпълнената дейност или изпълнените дейности да са на такава или по-висока стойност/. 



 

 

 

 

 

Минимално изискване: Участникът следва да е изпълнил минимум една дейност с предмет 

и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните 3 години от датата на подаване на 

заявлението за участие.  

Участникът следва да декларира съответствието си с поставения критерий за подбор чрез 

попълването на изрична Декларация (по Образец № 3), а доказването на съответствието се извършва 

преди сключване на договор чрез представяне на Списък на доставките, които са идентични или 

сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и 

получателите, заедно с документи, които доказват извършената доставка. 

 

 

VI. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА 

 

6.1. Предлаганите артикули да са в срок на годност (не по - малко от 80% остатъчен срок на 

годност към момента на доставката). 

6.2. Доставките, следва да се извършат ежедневно в максимален срок до24 (двадесет и четири 

) часа след подадена изрична писмена заявка по електронна поща. Доставката се извършва на адрес: 

ул. „Ген. Стефан Тошев” №82. 

 6.3. Посочените в техническата спецификация артикули са прогнозни и дават възможност на 

Възложителят да се възползва от тях при необходимост до посоченият прогнозен финансов ресурс в 

Обявата, а именно не повече от 69 999.00 лв. (шестдесет и девет хиляди деветстотин деветдесет и 

девет) лева, без вкл. ДДС   
6.5. Участниците са длъжни да посочат единична цена за всеки един от посочените артикули 

съгласно одобрената „ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ”, неразделна част от настоящата 

документация на обявата, с включени всички разходи свързани с изпълнението на доставките. 

Предложените от участника единични цени не трябва да надвишават максималните единични 

цени на артикулите, посочени в Техническата спецификация.  

ЗАБЕЛЕЖКА: Непосочването на единична цена на някой от изброените в одобрената 

„СПЕЦИФИКАЦИЯ” артикули или посочването на единична цена, надвишаваща пределната 

такава по Техническа спецификация, е основание за отстраняване на участника. 

6.6. Предложената крайна единична цена за всеки конкретен артикул включва всички разходи 

на изпълнителя, свързани с изпълнението на поръчката.  

 6.7. Количество и стойност на всяка отделна доставка: 

- количеството на всяка отделна доставка се извършва единствено и само след заявка от страна 

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (няма ограничение в количеството, може да бъде направена заявка и за един 

артикул), при възникнала необходимост от тях, съгласно посочените условия и до определеният 

максимален финансов ресурс, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

- няма ограничение в  количеството и стойността на всяка отделна доставка (т.е. доставка 

може да бъде извършена и за минимална стойност). 

6.8. Начин на плащане: 

- заплащането на всяка отделна доставка ще се извършва въз основа на единични цени, 

съгласно ценовото предложение на кандидата, като същите са фиксирани и не подлежат на 

завишаване през периода на изпълнение на договора, в рамките на предвидения от възложителя 

финансов ресурс. 

-  Плащанията ще се извършват по банков път и съгласно условията на договора, в срок до 10 

(десет) дни след извършена доставка и представена фактура от страна на Изпълнителя с приложен 

приемо – предавателен протокол за извършената доставка. 

  

VІI. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОСТАВКИТЕ: 

 

7.1. Предлаганите хранителни продукти трябва да са безопасни, годни за консумация и 

неувреждащи здравето на хората по смисъла и в съответствие с чл. 20 от Закона за храните. 

Хранителните продукти да отговарят на: 

- Закона за храните; 

- Наредба за изискванията за етикирането и представянето на храните; 



 

 

 

 

 

- Доставяните хранителни продукти задължително следва да бъдат придружени от 

сертификати за произход, сертификати за качества (напр. документ за произход, декларация за 

съответствие, удостоверение за качество, търговски документ, сертификат за контрол на храни от 

акредитирана лаборатория за изпитване на хранителни продукти, търговски листове за качество и 

произход и др.) и означен срок на годност на продуктите, като трябва да имат не по - малко от 80% 

остатъчен срок на годност към момента на доставката; 

7.2. Опаковката на продуктите да отговаря на изискванията на Закона за храните и 

действащата Наредба за изискванията за етикирането и представянето на храните и да гарантира 

възможността им за съхранение при обичайните за вида продукт условия. 

7.3. Хранителните продукти и напитки следва да отговарят на български държавни стандарти 

за качество, български стандарти, които въвеждат европейски, международни стандарти, европейски 

технически одобрения или общи технически документации, или еквивалентно.   

 

VIІI. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА 

 

Всяко заявление за участие се изготвя по приложения в документацията Образец № 1 и към 

него се прилагат:  

8.1. Декларация чл. 192, ал. 3 от ЗОП – Образец № 2. Декларацията се попълва от лицето, 

което представлява участника по регистрация, а когато участника се представлява от повече от едно 

лица – декларацията се подписва от лицето, което може самостоятелно да го представлява. В случай, 

че кандидатът 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 

отделна Декларация чл. 192, ал. 3 от ЗОП (Образец № 2).  

8.2. Декларация за съответствие с критериите за подбор – Образец № 3. 

8.3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката, включващо и срок за 

изпълнение – Образец № 4. Ако е приложимо, към него се прилага декларация по чл. 102 ал. 1 от 

ЗОП, в която участникът може да посочи коя част от офертата има конфиденциален характер и да 

изисква от възложителя да не я разкрива –  тази декларация е в свободен текст. Участниците могат да 

представят и други документи, касаещи изпълнението на доставките, които не съдържат цени.  

8.4. Ценово предложение - Образец № 5, съдържащо предложението на участника относно 

цената за изпълнение на поръчката. Ценовото предложение не се поставя в отделен запечатан 

непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

Ценовото предложение съдържа единични цени, без включен ДДС. Цените са в български 

лева с включени разходи по доставката франко мястото, определено от възложителя и всички 

други разходи по изпълнение на обществената поръчка. Възложителят не дължи каквито и да е 

плащания, извън предложените от участника цени.  

Предложените единични цени не следва да превишават максималните единични цени за 

отделните артикули, посочени в Техническата спецификация. 

Участниците, предложили цени, по-високи от определените максимални единични цени, 

ще бъдат отстранени от процедурата. В предложените цени трябва да се включат всички разходи 

на участника по изпълнение на поръчката, включително транспортни разходи за доставките и 

начислената печалба. Единичната цена включва стойността на съответния артикул, както и 

транспортни разходи франко мястото на доставка. Единичните цени са фиксирани за времето на 

изпълнение на договора и не подлежат на актуализация.  

При несъответствие между цените, посочени цифром и словом, участникът се отстранява от 

участие. 

8.5. Опис на документите и информацията, съдържащи се в офертата в свободен текст, 

подписан от участника. 

 

ІХ. СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

 

Оферти се приемат всеки работен ден от 8.30 часа до 16.00 часа, в деловодството на СУУУС 

“Проф. Д. Денев”, гр. София, на адрес: ул. „Ген. Стефан Тошев” №82. 

Крайният срок за получаване на офертите е посочен в обявата. 



 

 

 

 

 

Комуникацията между страните ще се осъществява по ел. път по реда на закона за 

електронните съобщения и ел. подпис, с куриер, по пощата чрез писмо с обратна разписка . 

Представените оферти ще бъдат отворени на посочените в обявата дата и час в учителската 

стая на СУУУС “Проф. Д. Денев”, гр. София, на адрес: ул. „Ген. Стефан Тошев” №82. 

  Срок на валидност на офертата - 90 дни от крайният срок за депозиране на оферти. 

 

 

X. ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

 

Оценката и класирането на подадените оферти, както и определянето на изпълнителя на 

обществената поръчка, ще се извършва от назначената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ комисия. 

Заседанието на комисията е публично при отваряне на офертите и на него могат да присъстват 

участниците 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. 

Офертите на участниците ще се оценяват и класират според критерия „НАЙ-НИСКА ЦЕНА“. На 

първо място се класира кандидатът предложил най-ниска обща цена за извършване на доставката без 

включен ДДС, образувана от сбора от единичните цени на всеки артикул. При еднаква цена, 

предложена от двама или повече участника, спечелилия се определя след жребий от комисията. 

Ценово предложение, направено от участник със стойност по-висока от 69 999.00 лв. без ДДС не се 

класира, като офертата се отстранява от участие. 

Ако общата цена е невярно сумирана от участника и след проверка от комисията се установи, 

че вярната обща стойност е по-висока от определената от Възложителя, офертата се отстранява от 

участие и класиране. 

 

Комисията съставя протокол за разглеждането и оценка на офертите и за класирането на 

участниците. 

 

XI. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 

 

11.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ сключва писмен договор с избрания ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществената 

поръчка по представения към документацията проект на договор, след утвърждаване от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на протокола на комисията за получаването, разглеждането и оценката на офертите 

и за класирането на участниците. 

11.2. В договора за възлагане на обществената поръчка ще бъдат включени всички 

предложения от офертата на класирания на първо място участник, въз основа на която е определен за 

Изпълнител. 

 11.3. При подписване на договора определеният изпълнител следва да представи следните 

документи: 

 11.3.1. Удостоверение от органите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда" – за 

обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 6 и по чл. 56, ал. 1, т. 4. 

11.3.2.  Документи за доказване на съответствието с поставените критерии за подбор. 

11.3.3. Декларация по чл. 3, т. 8 и 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. 

11.3.4. Декларация по чл. 69 във връзка с чл. 6, ал. 1 от Закона за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. 

11.3.5. Декларация по чл. 42, ал. 2, т. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари. 

 11.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да предложи сключване на договор при условията, посочени в 

т. 11.1., 11.2. и 11.3. от настоящия раздел „Сключване на договор” с участника, класиран на второ 

място, когато участникът, който е имал право да сключи договора:  

 11.4.1. Откаже да сключи договор. 

 11.4.2. Не представи някои от документите в т.11.3. от настоящите указания. 

 11.4.3. Не отговаря на изискванията на чл. 54, ал. 1 от ЗОП. 
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