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I.ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА И УКАЗАНИЯ ЗА 

ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТИТЕ 
 

1. Предметът на обществената поръчка предвижда извършване на доставки на жиба, 
водовземни и аварийни скоби, фланцови съединения и преходи /по-нататък: изделия/, 
необходими за обезпечаване експлоатационната дейност на „В и К“ ООД - Враца. Процедурата 
се провежда с цел определяне на изпълнител на договор с такъв предмет.  

2. Поръчката ще се изпълнява чрез доставки в количества определени по предварителни 
писмени заявки, съобразно нуждите на “В и К” ООД - Враца в съответствие с предложената 
оферта на участника, определен за Изпълнител. В техническата спецификация подробно са 
описани основните технически параметри и характеристики, както и изискванията на 
Възложителя към изделията предмет на поръчката. 

Предвид прогнозната стойност възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на 
обществена поръчка на основание чл.18, ал.1, т.12 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) – 
прилагат се предвидените в закона правила за провеждане на Публично състезание.  

Стойността на поръчката се определя в лева и се предлага от участника в ценовата му 
оферта. Предложените цени трябва да бъдат в лева без ДДС, закръглени до втория знак след 
десетичната запетая. 

3. Не се предвиждат обособени позиции и представяне на варианти за изпълнение. 
Обществената поръчка не е разделена на обособени позиции, защото изделията, предмет на 

поръчката, обхващат доставка на изделия с еднороден характер и предназначение – свързваща 
арматура за тръбопроводи.  

4. Мястото на доставка е на адрес: гр. Враца, ул. „Складова” № 2, Производствена база на 
„В и К” ООД – Враца. 

5. Срокът за изпълнение на обществената поръчка е 36 /тридесет и шест/ месеца от датата 
на сключване на договора. Прогнозна стойност на обществената поръчка е в размер на 244 778,13 
(двеста четиридесет и четири хиляди седемстотин седемдесет и осем лева и тринадесет ст.) лв. 
без ДДС. 

6. В предложените единични цени на участниците се включва цена на доставка. Плащането 
се извършва по цени, предложени в Ценовото предложение на определения за Изпълнител на 
обществената поръчка участник.  

Заплащането се извършва в левове, по банков път в срок до 30 /тридесет/ календарни дни 
след конкретна доставка, представяне на данъчна фактура и приемо - предавателен протокол.  

7. Срокът на валидност на офертите е 6 (шест) месеца или 180 (сто и осемдесет) календарни 
дни, считано от крайния срок за получаване на офертите. При преобразуването на месеците в 
календарни дни е прието 1 месец да има 30 дни. С подаването на офертата се счита, че 
участникът се съгласява с определения срок на валидност на офертите. Възложителят може да 
поиска от участниците да удължат срока на валидност на офертите до сключване на договора. 
Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена 
поръчка, ако след покана и в определения в нея срок не удължи срока на валидност на офертата 
си. 

8.Финансирането на настоящата обществена поръчка е със собствени средства на 
възложителя.  
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9. Всички заинтересовани лица получават неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп до 
документацията за участие, която се публикува в профила на купувача на сайта на 
„Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца - https://vik-vratza.eu/profil-na-kupuvacha/. 

10. Всяко заинтересовано лице може да поиска писмено от възложителя разяснения по 
условията на обществената поръчка до 5 дни преди срока за получаване на офертите. 
Възложителят предоставя чрез профила на купувача разясненията в 3-дневен срок от получаване 
на искането.  
 

II. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 

1. Общи изисквания 
1.1. В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват всички 

заинтересовани български или чуждестранни физически и/или юридически лица или техни 
обединения, както и всяко друго образувание, които отговарят на изискванията, посочени в 
Закона за обществените поръчки на Република България и предварително обявените от 
Възложителя условия в настоящите указания и документацията за обществена поръчка. 

1.2. Участниците трябва да проучат всички указания и условия за участие, дадени в 
документацията за обществената поръчка; 

1.3. Подаването на офертата задължава участниците да приемат напълно всички изисквания 
и условия, посочени в тази документация, при спазване на ЗОП и другите нормативни актове, 
свързани с изпълнението на предмета на поръчката. Поставянето на различни от тези условия и 
изисквания от страна на участника ще доведе до отстраняването му. 

1.4. Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта; 
1.5. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител 

в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. 
1.6. В процедурата за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо 

лице може да участва само в едно обединение. 
1.7. Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен участник в процедурата, ако може 

самостоятелно да подава оферта и да сключва договори съгласно законодателството на 
държавата, в която е установен. В случай че за доказване на съответствие с изискванията за 
икономическо и финансово състояние, техническите и професионални способности, клонът се 
позовава на ресурсите на търговеца, клонът представя доказателства, че при изпълнението на 
поръчката ще има на разположение тези ресурси. 

1.8. Офертата не може да се предлага във варианти. 

2.Изисквания към лично състояние на участниците 
2.1.Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка, 

участник, за когото са налице или са възникнали преди или по време на процедурата основанията 
по чл. 54, ал. 1, т. 1-7 и определените от възложителя обстоятелства по чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП, 
както следва: 

1) Когато участникът 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 (чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП). 

2) Когато участникът е осъден с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези 
по предходната точка в държава членка или трета страна (чл. 54, ал. 1, т. 2 от ЗОП); 

3) Когато участникът 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 участника, или аналогични 
задължения, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, доказани 
с влязъл в сила акт на компетентен орган (чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП);  

4) Когато е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП (чл. 54, ал. 1, т. 4 
от ЗОП); 

https://vik-vratza.eu/profil-na-kupuvacha/
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5) Когато е установено, че (чл. 54, ал. 1, т. 5 от ЗОП): 
а) участникът е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване 

липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 
б) участникът не е представил изискваща се информация, свързана с удостоверяване 

липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор. 
6) Когато за участника 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 участникът е установен 
(чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП). 

7) Когато е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен (чл. 54, ал. 1, т. 
7 от ЗОП). 

8) Когато участникът е обявен е в несъстоятелност или е в производство по 
несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с 
кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в 
случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобно положение, произтичащо от 
сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен (чл. 55, ал. 1, т. 
1 от ЗОП); 

При подаване на офертата участникът декларира липсата или наличията на основанията 
за отстраняване чрез представяне на Единен европейски документ за обществени поръчки 
(ЕЕДОП). Информацията се посочва в приложните полета на Част III: „Основания за 
изключване” от ЕЕДОП.  

Указания за попълване на ЕЕДОП: 
 Информацията относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 2.1, т. 1) и т. 

2) (чл. 54, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗОП) се попълва в част III, раздел А, В и Г, както следва: 
В раздел А се предоставя информация относно присъди за следните престъпления: 

Участие в престъпна организация – по чл. 321 и 321а от НК; Корупция – по чл. 301 – 307 от НК; 
Измама – по чл. 209 – 213 от НК; Терористични престъпления или престъпления, които са 
свързани с терористични дейности - по чл. 108а, ал. 1 от НК; Изпиране на пари или 
финансиране на тероризъм – по чл. 253, 253а, или 253б от НК и по чл. 108а, ал. 2 от НК; Детски 
труд и други форми на трафик на хора – по чл. 192а или 159а - 159г от НК. 

В раздел В, поле 1 се предоставя информация относно присъди за престъпления по чл. 172 
и чл. 352 – 353е от НК. При отговор „Да“ участникът посочва - Дата на влизане в сила на 
присъдата и фактическото и правното основание за постановяването й; Срока на наложеното 
наказание 

В раздел Г се предоставя информация относно присъди за престъпления по чл. 194 – 208, 
чл. 213 а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а –255а, чл. 256 – 260 от НК. 

Забележка: Участниците посочват информация за престъпления, аналогични на 
посочените в т. 2.1, т. 1) (чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП) при наличие на присъда в друга държава 
членка или трета страна. 

 Информацията относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 2.1, т. 3) (чл. 
54, ал. 1, т. 3 от ЗОП) се попълва в част III, раздел Б от ЕЕДОП. 

 Информацията относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 2.1, от т. 4), 
т. 5), т. 6) в частта относно влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение за 
нарушение на чл. 118, чл. 128, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда и от т.7) до т. 9) (чл. 
54, ал. 1, т. 4, т. 5, т. 6 в частта относно влязло в сила наказателно постановление или съдебно 
решение за нарушение на чл. 118, чл. 128, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда, т. 7, чл. 55, 
ал. 1, т. 1 и т. 5 от ЗОП) се попълва в Част ІІІ, Раздел В от еЕЕДОП. 

 Информацията относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 2.1, от т. 6) 
(чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП) в частта относно влязло в сила наказателно постановление или 
съдебно решение за нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2 и чл. 228, ал. 3 

https://web.apis.bg/p.php?i=491209#p5987541
https://web.apis.bg/p.php?i=491209#p5988269
https://web.apis.bg/p.php?i=491209#p5988269
https://web.apis.bg/p.php?i=491209#p5987881
https://web.apis.bg/p.php?i=491209#p5987881
https://web.apis.bg/p.php?i=491209#p5987599
https://web.apis.bg/p.php?i=491209#p5986991
https://web.apis.bg/p.php?i=491209#p5986991
https://web.apis.bg/p.php?i=491209#p36456930
https://web.apis.bg/p.php?i=491209#p5987740
https://web.apis.bg/p.php?i=491209#p5987759
https://web.apis.bg/p.php?i=491209#p5987995
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от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност 
или аналогични задължения, се попълва в Част ІІІ, Раздел Г от еЕЕДОП. 

Забележка: Когато преди подаване на офертата участник е предприел мерки за доказване 
на надеждност по т. 2.11. (чл. 56 от ЗОП), тези мерки се описват в ЕЕДОП в полето, свързано 
със съответното обстоятелство 

2.2.Основанията по т. 2.1, т. 1), 2), 7) и 9) (чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП) се отнасят за 
лицата по чл 54, ал. 2 и 3 от ЗОП: 

лицата, които представляват участника и: 
1). членове на управителни и надзорни органи на участника, съгласно регистъра, в който е 

вписан участника, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му. 
Когато в състава на тези органи участва юридическо лице, основанията се отнасят за 
физическите лица, които го представляват съгласно регистъра, в който е вписано юридическото 
лице, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му; 

2). физическите лица по пълномощие, когато участникът, или юридическо лице в състава на 
негов контролен или управителен орган се представлява от физическо лице по пълномощие. 
 

2.3.Когато основанията за отстраняване по т. 2.1, т. 1), 2) и 7) и 9) (чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от 
ЗОП) се отнасят за повече от едно лице и няма различие по отношение на тяхните обстоятелства, 
ЕЕДОП може да се подпише само от едно от тези лица, в случай че подписващият разполага с 
информация за достоверността на декларираните обстоятелства по отношение на останалите 
задължени лица. В ЕЕДОП може да се съдържат и обстоятелства по чл. 54, ал. 1 т. 3-6 и чл. 55, 
ал. 1, т. 1 от ЗОП, както и тези, свързани с критериите за подбор, ако лицето, което го подписва, 
може самостоятелно да представлява съответния участник. 

2.4.Когато е налице необходимост от защита на личните данни при различие в 
обстоятелствата, свързани с личното състояние на лицата по чл. 54, ал. 1 и 2 от ЗОП, 
информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 ЗОП се попълва в отделен 
ЕЕДОП, подписан от съответното лице..  

2.5.В случай че участникът е обединение от физически и/или юридически лица, 
основанията за отстраняване по т. 2.1 (основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1-7 и определените от 
възложителя обстоятелства по чл.55, ал.1, т.1 от ЗОП) се прилагат за всеки член на обединението. 

2.6.Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на 
поръчката или ще използва ресурсите на трети лица, посочените изисквания се прилагат и по 
отношение на подизпълнителите и на третите лица. 

2.7.Основанията по т. 2.1, т. 3) (чл. 54, ал. 1, т. 3) не се прилагат, когато размерът на 
неплатените дължими данъци или социално осигурителни вноски е не повече от 1 на сто от 
сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година, но не повече от 
50 000 лева.  

2.8.В случай че по време на провеждане на процедурата настъпи някое обстоятелство от 
основанията за отстраняване по т. 2.1 (основанията по чл. 54, ал. 1-7 и определените от 
възложителя обстоятелства по чл.55, ал. 1, т. 1 от ЗОП) участникът е длъжен да уведоми писмено 
възложителя в 3-дневен срок от настъпването му. 

2.9.При поискване от страна на възложителя, участниците са длъжни да представят 
необходимата информация относно правно-организационната форма, под която осъществява 
дейността си, както и списък на всички задължени лица по смисъла на т. 2.2 (чл. 54, ал. 2 и 3 от 
ЗОП), независимо от наименованието на органите, в които участват, или длъжностите които 
заемат. 

2.10.Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане на следните срокове: 
 пет години от влизането в сила на присъдата - по отношение на обстоятелства по чл. 54, 

ал. 1, т. 1 и 2, освен ако в присъдата е посочен друг срок на наказанието; 
 три години от датата на:  
а) влизането в сила на решението на възложителя, с което участникът е остранен за наличие 

на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 5, буква "а";  



7 
 

б) влизането в сила на акт на компетентен орган, с който е установено наличието на 
обстоятеслвата по чл. 54, ал. 1, т.6 от ЗОП;  

2.11.Участник, за когото са налице основания за отстраняване по т. 2.1 (основанията по чл. 
54, ал. 1, т. 1-7 и определените от възложителя обстоятелства по чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП), има 
право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, 
въпреки наличието на съответното основание за отстраняване, като докаже, че: 

А) е погасил задълженията си по т. 2.1, т. 3) (за данъци и задължителни осигурителни 
вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс) 
включително начислените лихви по тях и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или 
обезпечени. 

Б)  е платил или в процес на изплащане на дължимото обезщетение за всички вреди, 
настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение; 

В)  е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал на 
компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически, организационни и 
кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или нарушения. 

Г) е платил изцяло дължимото вземане по чл. 128, чл. 228, ал. 3 или чл. 245 от Кодекса на 
труда.  

* Когато преди подаване на офертата, участник е предприел мерки за доказване на 
надеждност, тези мерки се описват в ЕЕДОП в полето свързано със съответното 
обстоятелство. 

2.12.Като доказателства, че участникът е предприел мерките по т.2.11, които гарантират 
неговата надеждност, участникът следва да представи: 

 По отношение на обстоятелствата по т т.2.11, А) и Б) (чл. 56, ал. 1, т. 1 и 2) от ЗОП – 
документ за извършено плащане или споразумение или друг вид документ, от който да е видно, 
че задълженията са обезпечени или че страните са договорили тяхното отсрочване или 
разсрочване, заедно с погасителен план и/или с посочени дати за окончателно изплащане на 
дължимите задължения или е в процес на изплащане на дължимото обезщетение; 

 По отношение на обстоятелствата по т.2.11, В) (чл. 56, ал. 1, т. 3 от ЗОП) – документ от 
съответния компетентен орган за потвърждение на описаните обстоятелства. 

2.13.В случай че участник е представил доказателства по т. 2.12, възложителят преценява 
предприетите от него мерки, като отчита тежестта и конкретните обстоятелства, свързани с 
престъплението или нарушението и в случай че те са достатъчни да гарантират неговата 
надеждност, възложителят не го отстранява от участие. Мотивите за приемане или отхвърляне на 
представените доказателства се посочват в решението за предварителен подбор, съответно в 
решението за класиране или прекратяване на процедурата, в зависимост от вида и етапа, на който 
е процедурата. 

3.Други изисквания към участниците, които може да бъдат предвидени в 
националното законодателство. 

3.1.Участници, които са свързани лица по смисъла на § 2, т. 45 от ЗОП/ по смисъла на § 1, 
т. 13 и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа/ 
не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура. Посоченото основание не 
се прилага за подизпълнителите и третите лица, които участникът предвижда да ползва. 

Забележка: В случай че по време на провеждане на процедурата настъпи подобно 
обстоятелство, участникът е длъжен да уведоми писмено възложителя в 3-дневен срок от 
настъпването му 

При подаване на офертата участникът декларира липсата или наличието на 
обстоятелства по смисъла на § 2, т. 45 от допълнителните разпоредби на ЗОП чрез 
представяне на ЕЕДОП. Информацията се посочва в приложните полета на Част ІІІ, 
раздел Г от ЕЕДОП. 

3.2.Не могат да участват в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка 
пряко и/или косвено, участници, които са дружества, регистрирани в юрисдикции с 
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преференциален данъчен режим и контролираните от тях лица. (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 (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС), освен когато не са налице условията по чл. 4 от 
ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС. 

При подаване на офертата участникът декларира дали дружеството – участник е 
регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим чрез представяне на ЕЕДОП. 
Информацията се посочва в приложимиите полета на Част ІІІ, раздел Г от ЕЕДОП. В 
случай че, дружеството – участник е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен 
режим, но са приложими изключенията по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, се посочва 
конкретното изключение. 

3.3.Лице, заемало висша публична длъжност, което в последната една година от изпълнението 
на правомощията или задълженията си по служба е участвало в провеждането на процедури за 
обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, 
принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската 
държава, няма право в продължение на една година от освобождаването си от длъжност да 
участва или да представлява физическо или юридическо лице в такива процедури пред 
институцията, в която е заемало длъжността, или пред контролирано от нея юридическо лице. 
Забраната по предходното изречение за участие в процедури за обществени поръчки или в 
процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския 
съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава, се прилага и за 
юридическо лице, в което лицето по предходното изречение е станало съдружник, притежава 
дялове или е управител или член на орган на управление или контрол след освобождаването му 
от длъжност. 

При подаване на офертата участникът декларира наличието или отсъствието на 
посоченото обстоятелството, предвидено в чл. 69 от Закона за противодействие на 
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество чрез представяне на 
ЕЕДОП. Информацията се посочва в приложните полета на Част ІІІ, раздел Г от 
еЕЕДОП. 

4.Участници - Обединения: 
4.1.В случай че участникът е обединение/консорциум, което не е юридическо лице, към 

заявлението за участие се представя копие на документ за създаване на обединението, както и 
следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка: 

 правата и задълженията на участниците в обединението; 
 дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. 
4.2.В документа за създаване на обединение следва по безусловен начин да се удостовери, 

че участниците в обединението поемат солидарна отговорност за участието в обществената 
поръчка и за периода на изпълнение на договора. Всички членове на обединението/консорциума 
са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на обществената поръчка.  

4.3.Участниците в обединението/консорциума трябва да определят едно лице, което да ги 
представлява за целите на поръчката. 

4.4.В случай че обединението е регистрирано по БУЛСТАТ, преди датата на подаване на 
офертата за настоящата обществена поръчка се посочва 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 провеждането на процедурата. В 
случай, че обединението не е регистрирано по БУЛСТАТ, при възлагане изпълнението на 
дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка, участникът следва да извърши 
регистрацията по БУЛСТАТ, преди подписване на Договора за възлагане на настоящата 
обществена поръчка. 

4.5.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 
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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 обединение. 

4.6.В случай че участникът е обединение от физически и/или юридически лица основанията 
за отстраняване по т. 2.1 (основанията по чл. 54, ал.1-7 и определените от възложителя 
обстоятелства по чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП) и основанията по т. 3 от настоящата документация се 
прилагат за всеки член на обединението. 

4.7.При участие на обединение, което не е юридическо лице, ЕЕДОП се представя за всеки 
от участниците в обединението. При необходимост от деклариране на обстоятелства, относими 
към обединението, ЕЕДОП се подава и за обединението. 

5.Използване на подизпълнители 
5.1.В случай че участникът възнамерява да използва подизпълнители, той посочва в 

офертата подизпълнителите, вида и дела от поръчката, който ще изпълняват. В този случай те 
трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.  

5.2.Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, съобразно 
вида и дела на поръчката, който ще изпълняват и за тях да не са на-лице основания за 
отстраняване от процедурата по т. 2.1 (основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1-7 и определените от 
възложителя обстоятелства по чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП) и основанията по т.3 от настоящата 
документация. 

5.3.Изпълнителите сключват договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в 
офертата. Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на някое от 
условията по т. 5.2, поради промяна в обстоятелствата преди сключване на договора. 

5.4.Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече дейности, които са 
включени в предмета на договора за подизпълнение. Не е нарушение на тази забрана 
сключването на договори за услуги, които не са част от договора за обществената поръчка, 
съответно от договора за подизпълнение. 

5.5. Когато частта на поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде 
предадена като отделен обект на изпълнителя или на възложителя, възложителят заплаща тази 
част на подизпълнителя. Разплащанията се осъществяват въз основа на искане, отправено от 
подизпълнителя до възложителя чрез изпълнителя, който е длъжен да го предостави на 
възложителя в 15-дневен срок от получаването му. Към искането изпълнителят предоставя 
становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. 
Възложителя има право да откаже плащането, когато искането за плащане е оспорено, до 
момента на отстраняване на причината за отказа. 

5.6.Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за 
изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя. 

5.7.След сключване на договора и най-късно преди започване на изпълнението му, 
изпълнителя уведомява възложителя за името, данните за контакт и представителите на 
подизпълнителите, посочени в офертата. Изпълнителят трябва да уведомява възложителя за 
всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката. 

5.8.При необходимост се допуска замяна или включване на подизпълнител по време на 
изпълнение на договор за обществена поръчка, ако са изпълнени едновременно следните 
условия: 

 За новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване по т. 2.1 (основанията 
по чл. 54, ал. 1, т. 1-7 и определените от възложителя обстоятелства по чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП) 
и основанията по т.3. от настоящата документация; 

 Новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор по отношение на вида и дела на 
дейностите, които ще изпълнява. 

Забележка: При замяна или включване на подизпълнител, изпълнителят представя на 
възложителя копие на договора с новия подизпълнител заедно с всички документи, които 
доказват изпълнението на тези условия, в срок до три дни от неговото сключване. 
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5.9.Когато участникът е посочил, че ще ползва подизпълнители, за всяко от тези лица се 
представя отделен ЕЕДОП.  

6.Използване капацитета на трети лица 
6.1.Участниците могат да се позоват за настоящата обществена поръчка на капацитета на 

трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с 
икономическото и финансово състояние, техническите и професионални способности. 

6.2.По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност и опит за 
изпълнение на поръчката, участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако 
лицата участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет. 

6.3.Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да 
докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документ за поетите от третите лица 
задължения. 

6.4.Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на 
които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основания за 
отстраняване от процедурата по т. 2.1 (основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1-7 и определените от 
възложителя обстоятелства по чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП) и основанията по т.3 от настоящата 
документация. 

6.5.Възложителят изисква от участника да замени посоченото от него трето лице, ако то не 
отговаря на някое от условията по т. 6.4, поради промяна в обстоятелствата, преди сключването 
на договора за обществената поръчка; 

6.5.Когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица, той 
може да докаже изпълнението на критериите за подбор с капацитета на трети лица при спазване 
на условията по т. 6.2 и т. 6.4. 

6.6.Когато участника се позовава на капацитета на трето лице за доказване на съответствие 
с критериите свързани с икономическо и финансово състояние, третото лице следва да бъде 
солидарно отговорно към изпълнението на обществената поръчка (чл.65, ал.6 от ЗОП) 

6.6.Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на 
съответствието с критериите за подбор, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП. 

7. Критерии за подбор: 
7.1. Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност: 
Не се поставят изисквания относно годността (правоспособността) за упражняване на 

професионална дейност на участниците като условие за участие в процедурата и като критерий 
за подбор. 

7.2. Икономическо и финансово състояние 
Не се поставят изисквания относно финансовото и икономическото състояние на 

участниците като условие за участие в процедурата и като критерий за подбор. 

7.3. Технически и професионални способности: 
7.3.1. Участникът трябва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с 

тези на поръчката за последните 3 /три/ години от датата на подаване на офертата. Под „дейности 
с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката“ следва да се разбират доставка на 
жиба. Не се поставя изискване към обема. 

При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване, 
чрез попълване на Част IV, раздел В, т. 1б) от ЕЕДОП като предостави и информация за 
услугите, с предмет и обем, идентични или сходни с този на поръчката, с посочване на 
стойностите, датите и получателите, изпълнени за последните три години, считано от датата на 
подаване на офертата. 

При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска документи, чрез 
които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация – предоставяне на списък на 
доставките, идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на 
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стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка или 
услуга.  

При условията на чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, преди сключване на договора, определеният 
изпълнител представя документите по предходното изречение (ако не са били представени по 
реда на чл. 67, ал. 5 от ЗОП). 

7.3.2.  Участникът трябва да прилага система или стандарти за управление на качеството 
EN ISO 9001 или еквивалент с обхват на приложение сходен с предмета на поръчката – доставка 
на жиба. 

При подаване на офертата участникът декларира съответствие с изискването, чрез 
попълване на Част IV, раздел  Г от ЕЕДОП като посочи и вида, номера, датата на валидност и 
обхвата на съответния сертификат. 

При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска документи, чрез 
които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация - копие на валидни сертификати за 
система за управление на качеството съгласно стандарта БДС EN ISO 9001 или еквивалентен. 
Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по 
съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за 
акредитация" или от друг национален орган за акредитация, който е страна по 
Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за 
акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване 
съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на 
съответствието. 

При условията на чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, преди сключване на договора, определеният 
изпълнител представя документите по предходното изречение (ако не са били представени по 
реда на чл. 67, ал. 5 от ЗОП). 

* При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия 
за подбор се доказва от всяко от лицата, включени в обединението, които ще извършват услуги 
по управление на проекта, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение 
на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединение. 

7.3.3. Участникът следва да разполага 1 брой техническо лице, което да отговаря за 
контрола на качеството при изпълнение на поръчката. Лицето трябва да разполага с валиден 
сертификат, издаден от акредитирана институция, за управление на качеството, удостоверяващи 
съответствието на изделията предмет на обществената поръчка със съответните стандарти. 

При подаване на офертата, съответствието с критерия за подбор се декларира в 
съответното поле в еЕЕДОП, Част IV, Раздел В „Технически и професионални способности“ т. 
6, с посочване на техническото лице, което ще отговаря за контрол на качеството при 
изпълнение на поръчката с валиден сертификат издаден от акредитирана институция, за 
управление на качеството. 

При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска документи, чрез 
които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация – предоставянето на списък на 
техническите лица, които отговарят за контрола на качеството. 

При условията на чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, преди сключване на договора, определеният 
изпълнител представя документите по предходното изречение (ако не са били представени по 
реда на чл. 67, ал. 5 от ЗОП). 

 

III. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКАТА И ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ 

1. Общи изисквания 
1.1. Участниците са длъжни да съблюдават сроковете и условията за подаване на оферта, 

посочени в обявлението и документацията за обществената поръчка. Неспазването на одобрените 
от възложителя изисквания, които са обявени в документацията, има за последица 
отстраняването на съответния участник от процедурата на основание чл. 107,  т. 1 и 2 от ЗОП.  
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1.2. Не се допуска представяне на варианти в офертите.  

2. Подготовка на офертите 

2.1. Офертите следва да се изготвят на български език. Те следва да отговарят на 
изискванията, посочени в настоящите указания и да бъдат оформени по приложените към 
документацията образци. 

2.2. Всички разходи по подготовката и представянето на офертата са за сметка на 
участниците в процедурата.  

2.4. Подаването на офертата задължава участниците да приемат напълно всички изисквания 
и условия, посочени в тази документация, при спазване на ЗОП и другите нормативни актове, 
свързани с изпълнението на предмета на поръчката. Поставянето на различни от тези условия и 
изисквания от страна на участника може да доведе до отстраняването му.  

2.5. Офертата се представя в писмен вид на хартиен носител.  

2.6. Всички документи, които не са оригинали, следва да бъдат заверени от участника на 
всяка страница с гриф „Вярно с оригинала“, печат и подписа на лицето/та, представляващо/и 
участника. 

2.7. Офертата трябва да бъде подписана от лицето, което го представлява по закон или 
пълномощно или от надлежно упълномощено от него лице със заверено пълномощно. 

2.8. При подаване на офертата участникът може да посочи информация която смята за 
конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна, предвид което възложителя да не я 
разкрива. Участниците не могат да се позоват на конфиденциалност по отношение на 
предложения в офертите им, които подлежат на оценка. 

2.9. Срокът за подаване на офертата е съгласно Обявлението за обществената поръчка. 

2.10.Офертата се представя от участника или от упълномощен от него представител лично 
или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка на 
адрес: гр. Враца, 3000, ул. „Александър Стамболийски” № 2. 

2.11.Всеки участник следва да осигури своевременното получаване на офертата от 
възложителя. 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 опаковката бъде 
отбелязан и текст „Допълнение/Промяна на оферта (с входящ номер)” 

За получените оферти при възложителя се води регистър, в който се отбелязват: подател на 
офертата; номер, дата и час на получаване; причините за връщане на офертата /когато е 
приложимо/, за което на приносителя се издава документ. Върху опаковката се отбелязват 
поредният номер, датата и часът на получаването. Възложителят не приема за участие в 
процедурата и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на 
крайния срок или в незапечатана или скъсана опаковка. Тези обстоятелства се отбелязват във 
входящия регистър на възложителя. Когато към момента на изтичане на крайния срок за 
получаване на оферти пред мястото, определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, 
те се включват в списък, който се подписва от представител на възложителя и от присъстващите 
лица. Офертите на лицата от списъка се завеждат в регистъра. Не се допуска приемане на оферти 
от лица, които не са включени в списъка. 
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 Получените оферти се предават на председателя на комисията за разглеждане на 
офертите, за което се съставя протокол със следните данни:  подател на офертата; номер, дата и 
час на получаване; причините за връщане на офертата /когато е приложимо/. Протоколът се 
подписва от предаващото лице и от председателя на комисията. 

2.12. Офертата се представя в запечатана, непрозрачна опаковка от участника или от 
упълномощен от него представител - лично, или по пощата с препоръчано писмо с обратна 
разписка. Опаковката трябва да бъде надписана, както следва: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Опаковката следва да съдържа следните документи: 
-  Опис на представените документи; 
- Заявление за участие” – включващо документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, отнасящи се 

до личното състояние и критериите за подбор на участниците. 
- „Техническо предложение” - включващо документите по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП. 
- Отделен, запечатан, непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри” – в него 

се поставя ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП. 
3.1 Опис на представените документи, съдържащи се в офертата, подписан от участника –

Образец №1 
3.2. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ - включващо документите по чл. 39, ал. 3 от ППЗОП, 

отнасящи се до личното състояние и критериите за подбор на участниците, както следва: 
3.2.1.Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника в 

съответствие с чл. 67 от ЗОП и условията на възложителя. Съгласно чл. 67, ал. 4 от ЗОП, ЕЕДОП 
се предоставя задължително в електронен вид по образец, утвърден с акт на Европейската 
комисията. Предоставеният от участника ЕЕДОП в електронен вид, трябва да бъде цифрово 
подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в 
процедурата. Форматът, в който се предоставя документът, не следва да позволява редактиране 
на неговото съдържание  - Образец №2.  

 * В приложимите случаи ЕЕДОП се представя за всеки от участниците в обединението, 
което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко трето лице, чиито ресурси ще 
бъдат ангажирани в изпълнението. При необходимост от деклариране на обстоятелства, 
относими към обединението, ЕЕДОП се подава и за обединението. Когато документи, свързани 
с участие в обществени поръчки, се подават от лице, което представлява кандидата или 
участника по пълномощие, в ЕЕДОП се посочва информация относно обхвата на 
представителната му власт. 

- При подаване на офертата участникът декларира липсата на основанията за 
отстраняване по т. 4.1.1 (основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1-7 и определените от възложителя 
обстоятелства по чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП), т. 4.2. и съответствие с критериите за подбор 
чрез представяне на ЕЕДОП. В него се предоставя съответната информация, изисквана от 
възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните 

„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ООД 
гр. ВРАЦА 3000, ул. „АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ“ № 2 

Оферта за участие в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с 
предмет: 

„Доставка на жиба, водовземни и аварийни скоби, фланцови съединения и преходи” 
От……...............................................................……………..  

(наименование на участника/участниците в обединението; адрес за кореспонденция, 
телефон, факс, електронен адрес) 
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обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на 
държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация. 

- Когато участникът 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 отделен цифрово подписан ЕЕДОП; 

- В случай че участникът е обединение, което не е юридическо лице, ЕЕДОП се представя 
цифрово подписан от всеки от участниците в обединението. При необходимост от 
деклариране на обстоятелства, относими към обединението, ЕЕДОП се подава цифрово 
подписан и за обединението; 

- Когато е налице необходимост от защита на личните данни при различие в 
обстоятелствата, свързани с личното състояние на лицата по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП, 
информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се попълва в отделен 
ЕЕДОП, подписан от съответното лице.  

- В ЕЕДОП може да се съдържат и обстоятелства по чл. 54, ал. 1 т. 3-6 и чл. 55, ал. 1, 
т. 1 от ЗОП, както и тези, свързани с критериите за подбор, ако лицето, което го подписва, 
може самостоятелно да представлява съответния участник. 

- При необходимост от деклариране на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 т. 3-6 и чл. 55, 
ал. 1, т. 1 от ЗОП, както и тези, свързани с критериите за подбор, относими към обединение, 
което не е юридическо лице, представляващият обединението подава ЕЕДОП за тези 
обстоятелства. 

- Когато документи, свързани с участието в обществената поръчка, се подават от 
лице, което представлява участника по пълномощие, в ЕЕДОП се посочва информация относно 
представителната му власт. 

- В ЕЕДОП се представят данни относно публичните регистри, в които се съдържа 
информация за декларираните обстоятелства или за компетентния орган, който съгласно 
законодателството на съответната държава е длъжен да предоставя информация за тези 
обстоятелства служебно на възложителя. 

- В част II, Раздел А от ЕЕДОП, участниците посочват единен идентификационен код 
по чл. 23 от Закона за търговския регистър, 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 провеждането на 
процедурата. Когато участник в обществена поръчка е обединение, което не е юридическо 
лице, в част II, Раздел А от ЕЕДОП се посочва правната форма на участника 
(обединение/консорциум/друга), като в този случай се подава отделен ЕЕДОП за всеки един 
участник в обединението. В случай че обединението е регистрирано по БУЛСТАТ преди датата 
на подаване на офертата за настоящата обществена поръчка, се посочва 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 
провеждането на процедурата.  

- В част II, Раздел Б от ЕЕДОП се посочват името/ната и адреса/ите на лицето/ата, 
упълномощено/и да представляват участника за целите на процедурата за възлагане на 
обществена поръчка, както и всички лица, които представляват участника, членовете на 
неговите управителни и надзорни органи, както и други лица, които имат правомощия да 
упражняват контрол при вземането на решения от тези органи. 

- В Част ІV, Раздел В, т. 10 от ЕЕДОП участниците посочват подизпълнителите, вида и 
дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. 

- Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, посочва това в Част II, 
Раздел В от ЕЕДОП и приложимите полета от Част IV от ЕЕДОП.  

- Когато за участник е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1-7 и 
определените от възложителя обстоятелства по чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП и преди подаването 
на офертата той е предприел мерки за доказване на надеждност по чл. 56 от ЗОП, тези мерки 
се описват в ЕЕДОП. 
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- Участниците могат да използват ЕЕДОП, който вече е бил използван при предходна 
процедура за обществена поръчка, при условие че потвърдят, че съдържащата се в него 
информация все още е актуална. Участниците могат да използват възможността, когато е 
осигурен пряк и неограничен достъп по електронен път до вече изготвен и подписан електронно 
ЕЕДОП. В тези случаи към документите за подбор вместо ЕЕДОП се представя декларация, с 
която се потвърждава актуалността на данните и автентичността на подписите в 
публикувания ЕЕДОП, и се посочва адресът, на който е осигурен достъп до документа. 

- Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички 
или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато 
това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. Документите се 
представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива. 

3.3. Документи за доказване на предприетите мерки за доказване на надеждност по чл. 56 
от ЗОП /когато е приложимо/;  
  3.4. Документите за създаване на обединение, когато участникът е обединение, което не е 
юридическо лице /когато е приложимо/; 
  3.5. Техническо предложение, включващо документите по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП, 
както следва: 
   3.5.1. документ за упълномощаване /когато лицето, което подава офертата, не е законният 
представител на участника/; 
  3.5.2. предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 
спецификации и изискванията на възложителя; 
  3.5.3. декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор; 
  3.5.4. декларация за срока на валидност на офертата; 
  3.5.5. предложение за срок на доставка; 
  3.5.6. предложение за гаранционни срок на изделията;  

3.5.7.проспекти, каталози, скици, брошури и др. материали, представящи 
характеристиките на предлаганите изделия; 

3.5.8 Документи съгласно Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и 
реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България, а именно: 

• Декларация за експлоатационни показатели съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 
305/2011, когато за строителния продукт има хармонизиран европейски стандарт или е издадена 
ЕТО. В случай, че документът не е на български език, същия трябва да бъде предоставен, 
придружен от легализиран превод. 

• Декларация за характеристиките на строителния продукт, придружена с валиден 
документ от лице за оценяване на съответствието от Република България въз основа, на който е 
издадена, когато строителния продукт не е обхванат от хармонизиран европейски стандарт или 
не е издадена ЕТО за предлаганите от Участника изделия 

• В случаите, в които документът е от типа декларация за характеристиките на строителен 
продукт, на базата на документ за съответствие - документ за вътрешно производствен контрол, 
участниците да предоставят документ с всички изискуеми атрибути за химически състав и 
механични характеристики на използвания тип материал съгласно стандарт БДС EN 10204:2005 
или еквивалент. 

3.5.9. Здравна оценка за приложимост на продуктите съгласно Наредба № 9 за влияние на 
материалите върху качеството на питейната вода и/или документ удостоверяващ качеството на 
материала и годността му за използването му за питейни води; 
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  3.5.10. В техническото предложение участниците следва да представят своите 
предложения относно всички елементи на предмета на поръчката, за която се отнася 
техническото предложение, с изключение на предлаганите ценови параметри. 
   3.6. Отделен запечатан, непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, 
който съдържа ценовото предложение на участника- Образец № 4;  

3.6.1. Предлаганите цени са в лева, без ДДС. 
3.6.2.Участникът трябва да предложи единична цена за всеки 1 /един/ брой изделие, 

посочени в техническата спецификация и обща цена, която представлява сума от единичните 
цени. В предложената единична цена за съответното изделие се включва и цена на доставка. На 
оценяване подлежи предложената от участника обща цена. 
  3.7. Извън съдържанието на плик „Предлагани ценови параметри“ не трябва да е посочена 
никаква информация относно предлаганата от участниците цена. Участници, които по какъвто и 
да е начин са включили някъде в офертите си или извън плик „Предлагани ценови параметри“ 
елементи, свързани с предлаганата цена или части от нея, ще бъдат отстранени от участие в 
процедурата.  
  3.8. При разлика между сумите, изразени с цифри и думи, за вярно се приема словесното 
изражение на сумата. 
   3.9. Офертата, както и всички документи, съдържащи се в нея, се подписват от лицето, 
което представлява участника съгласно актуалната му регистрация, а за физическите лица – 
съгласно документа за самоличност или от надлежно упълномощено лице или лица, като в 
офертата се прилага заверено пълномощно на упълномощения. 
 

IV. РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

1.1.Критерият за възлагане е „икономически  най-изгодна оферта“, което се определя въз 
основа на критерий за възлагане „оптимално съотношение качество-цена“. Критерият 
„оптимално съотношение качество-цена“ се прилага за оценка на офертите, които съответстват 
на предварително обявените от възложителя условия и са подадени от участници, за които не са 
налице основанията за отстраняване. За целите на оценяването предложенията на всеки участник 
се определя съгласно методиката за оценка. 

1.2.Показатели за оценка:  

Предложена цена                  80,00 б. е.; 

Срок на доставка                                        20,00 б. е.; 

 

2. Провеждане на процедурата 
2.1. Офертите на участниците се разглеждат от комисия за извършване на подбор на 

участниците, назначена по реда на чл. 51 от Правилника за прилагане на закона за обществените 
поръчки /ППЗОП/. Комисията започва работа след получаване на представените оферти и 
протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП.  

2.2.1. Получените оферти се отварят на публично заседание, което ще се проведе в 
Заседателната зала на адреса на управление на възложителя, ет. 4. На заседанието могат да 
присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и 
представители на средствата за масово осведомяване.  
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2.2.2. Комисията отваря запечатаните непрозрачни опаковки по реда на тяхното постъпване 
и оповестява тяхното съдържание и проверява за наличието на отделен запечатан плик с надпис 
„Предлагани ценови параметри“.  

2.2.3. Най-малко трима от членовете на комисията подписват техническото предложение и 
плика с надпис „Предлагани ценови параметри“.  

2.2.4. Комисията предлага по един от присъстващите представители на другите участници 
да подпише техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. С 
изпълнението на тези действия първото публично заседание приключва. 

2.4.1. Комисията разглежда документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с 
изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, и 
съставя протокол на основание чл. 54 ал.7 от ППЗОП.  

2.4.2. Когато установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, 
включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към 
личното състояние или критериите за подбор, комисията ги посочва в протокола по чл. 54, ал.7 
от ППЗОП и изпраща протокола на всички участници в деня на публикуването му в профила на 
купувача.  

2.5.1. В срок до 5 работни дни от получаването на протокола участниците, по отношение на 
които е констатирано несъответствие или липса на информация, могат да представят на 
комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена 
информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и 
обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти или заявления за 
участие. Тази възможност се прилага и за подизпълнителите и третите лица, посочени от 
кандидата или участника. Когато промените се отнасят до обстоятелства, различни от 
посочените по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП, новият ЕЕДОП може да бъде подписан от едно от 
лицата, които могат самостоятелно да представляват кандидата или участника.  

2.5.2.Участникът може да замени подизпълнител или трето лице, когато е установено, че 
подизпълнителят или третото лице не отговарят на условията на възложителя, когато това не 
води до промяна на техническото предложение.  

2.6. След изтичането на срока за представяне на нов ЕЕДОП и/или други документи от 
участниците, комисията пристъпва към разглеждане на допълнително представените документи 
относно съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за 
подбор.  

2.7. На всеки етап от процедурата комисията може при необходимост да иска разяснения за 
данни, заявени от участниците и/или да проверява заявените данни, включително чрез изискване 
на информация от други органи и лица. 

2.8. Комисията не разглежда техническите предложения на участниците, за които е 
установено, че не отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор.  

2.9. Комисията разглежда допуснатите оферти и проверява за тяхното съответствие с 
предварително обявените условия. Комисията извършва оценка на показателите, включени в 
техническите предложения на участниците. 

2.10. Не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите предложения 
комисията обявява най-малко чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото на 
отварянето. На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни 
упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.  

2.11.  Ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на 
възложителя, не се отваря.  

2.12. Комисията отваря ценовите предложения и ги оповестява. С това приключва 
публичното заседание на комисията 

2.13. На закрито заседание комисията поставя оценка на ценовите предложения съгласно 
обявената методика. 

2.13.1. Когато ценово предложение на участник е с повече от 20 на сто по-благоприятно от 
средната стойност на останалите предложения, възложителят изисква подробна писмена 
обосновка в 5-дневен срок за начина на ценообразуването. 
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2.13.2. Възложителят оценява обосновката и взема решение съгласно чл. 72 от ЗОП. 
2.13.3. Този ред се прилага, когато участниците са най-малко трима. 
2.14. Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с 

предварително обявените от възложителя условия. Класирането се извършва в низходящ ред на 
получените сумарни оценки, като на първо място се определя участникът, събрал най-много 
бални единици.  

2.15.1.  Комисията съставя протокол, за извършеното оценяване и класиране на 
участниците; предложение за отстраняване на участници, когато е приложимо; мотивите за 
допускане или отстраняване на всеки кандидат или участник; предложение за сключване на 
договор с класирания на първо място участник или за прекратяване на процедурата със 
съответното правно основание, когато е приложимо. 

2.15.2. Когато в хода на работата възникнат основателни съмнения за споразумения, 
решения или съгласувани практики между участници по смисъла на чл. 15 от Закона за защита на 
конкуренцията /ЗЗК/, това обстоятелство се посочва в протокола. 

2.15.3. Протоколите от работата на комисията се представят на възложителя за 
утвърждаване.  

2.16.1. В 10-дневен срок от получаването на протоколите възложителят ги утвърждава или 
ги връща на комисията с писмени указания, когато: 

- информацията в тях не е достатъчна за вземането на решение за приключване на 
процедурата, и/или 

- констатира нарушение в работата на комисията, което може да бъде отстранено, без това 
да налага прекратяване на процедурата. 

2.16.2. Указанията на възложителя не могат да насочват към конкретен изпълнител или към 
определени заключения от страна на комисията, а само да указват: 

- каква информация трябва да се включи, така че да са налице достатъчно мотиви, които 
обосновават предложенията на комисията в случай, че информацията в протокола не е 
достатъчна за вземането на решение за приключване на процедурата; 
-. нарушението, което трябва да се отстрани в случай на констатирано нарушение в работата на 
комисията. 

2.17. Комисията представя на възложителя нов протокол, който съдържа резултатите от 
преразглеждането на действията й. 

2.18. В 10-дневен срок от утвърждаване на протоколите възложителят издава решение за 
определяне на изпълнител или за прекратяване на процедурата. 

2.19. В случаите на възникнали основателни съмнения за споразумения, решения или 
съгласувани практики между участници по смисъла на чл. 15 от ЗЗК възложителят уведомява 
Комисията за защита на конкуренцията /КЗК/. Уведомяването не спира провеждането и 
приключването на процедурата. 
 

V. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ. ОБЯВЯВАНЕ НА РЕШЕНИЕТО.  
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР.  

 
1. Определяне на изпълнител  
Възложителят определя за изпълнител участника, за когото са изпълнени следните условия: 
- не са налице основанията за отстраняване от процедурата, освен в случаите по чл. 54, ал. 3 

от ЗОП, и отговаря на критериите за подбор; 
- офертата на участника отговаря на всички минимални изисквания на възложителя и 

предложението е получило най-висока оценка. 
2. Обявяване на решението на възложителя 
2.1. Възложителят изпраща на участниците в процедурата решението за определяне на 

изпълнител в тридневен срок от издаването му. В решението се посочва връзка към електронната 
преписка в профила на купувача, където са публикувани протоколите на комисията.  

2.2. Решението се изпраща:  



19 
 

2.2.1. на адрес, посочен от участника:  
2.2.2. на електронна поща, като съобщението, с което се изпращат, се подписва с 

електронен подпис; или  
2.2.3. чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка;  
2.2.4. по факс, посочен от участника.   
2.3. Избраният от възложителя начин трябва да позволява удостоверяване на датата на 

получаване на решението.  
2.4. Когато решението не е получено от участника по някой от начините, посочени в т. 1 и 

2, възложителят публикува съобщение до него в профила на купувача. Решението се смята за 
връчено от датата на публикуване на съобщението. 

3. Прекратяване на процедурата 
3.1. Възложителят прекратява процедурата с мотивирано решение, когато: 
3.1.1. не е подадена нито една оферта; 
3.1.2. всички оферти или заявления за участие не отговарят на условията за представяне, 

включително за форма, начин и срок, или са неподходящи; 
3.1.3. първият и вторият класиран участник откаже да сключи договор; 
3.1.4. са установени нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат 

отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата; 
3.1.5. поради неизпълнение на някое от условията по чл. 112, ал. 1 от ЗОП не се сключва 

договор за обществена поръчка; 
3.1.6. всички оферти, които отговарят на предварително обявените от възложителя условия, 

надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури; 
3.1.7. отпадне необходимостта от провеждане на процедурата или от възлагане на договора 

в резултат на съществена промяна в обстоятелствата или при невъзможност да се осигури 
финансиране за изпълнението на поръчката по причини, които възложителят не е могъл да 
предвиди; 

3.1.8. са необходими съществени промени в условията на обявената поръчка, които биха 
променили кръга на заинтересованите лица. 

3.2. Възложителят може да прекрати процедурата с мотивирано решение, когато: 
3.2.1. е подадена само една оферта; 
3.2.2. има само една подходяща оферта; 
3.2.3. участникът, класиран на първо място: 
3.2.3.1. откаже да сключи договор; 
3.2.3.2. не изпълни някое от условията по чл. 112, ал. 1 от ЗОП, или 
3.2.3.3. не докаже, че не са налице основания за отстраняване от процедурата. 

4. Сключване на договор 
4.1. След влизането в сила на решението за избор на изпълнител страните уговарят датата и 

начина за сключване на договор.   
4.2.Когато определеният за изпълнител участник откаже да сключи договор, възложителят 

прекратява процедурата или определя за изпълнител втория класиран участник. За отказ се 
приема и неявяването на уговорената дата, освен ако неявяването е по обективни причини, за 
което възложителят е уведомен своевременно.  

4.3. Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или 
юридически лица, договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят 
представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и 
регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на 
държавата, в която обединението е установено.  

4.4. Преди сключването на договор за обществена поръчка възложителят изисква от 
участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи 
липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените 
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критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има 
такива.  

4.5. Относно представянето на необходимите документи за доказване липсата на основания 
за отстраняване в случай, когато избраният за изпълнител е чуждестранно лице, се прилагат 
разпоредбите на чл. 58, ал. 3, 4, и 5 от ЗОП. 

4.6. Възложителят няма право да изисква документи, които: 
- вече са му били предоставени или са му служебно известни, или 
- могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до националните бази данни на 

държавите-членки. 

5. Гаранция за изпълнение на договора 
5.1. Гаранцията за изпълнение на договора се вписва като клауза в него и е в размер на 3 % 

от стойността му. 
5.2. Гаранцията за изпълнение на договора се представя от участника, определен за 

изпълнител на поръчката, при подписване на договора. 

6. Условията, при които гаранцията за изпълнение се задържа или освобождава се уреждат 
с договора за изпълнение на обществената поръчка, сключен между възложителя и изпълнителя. 

7.1. Определеният за изпълнител избира сам формата на гаранцията за изпълнение. 
7.2. Гаранцията за изпълнение се представя като: 
7.2.1.парична сума по следната банкова сметка: “ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА 

БАНКА“ АД – клон Враца, IBAN: BG33CECB97901013161000, BIC: CECBBGSF или 
7.2.2. банкова гаранция; или 
7.2.3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на 

изпълнителя. 

8.1. Ако гаранцията за изпълнение на договора представя под формата на парична сума, тя 
се превежда по сметката на „В и К“ ООД - Враца, като банковите такси по превода са за сметка 
на наредителя. 

8.2. В случай, че гаранцията за изпълнение на договора е под формата на банкова гаранция, 
същата следва да е с валидност най-малко 30 /тридесет/ дни след изпълнение на договора, както 
и следва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане 
при първо писмено искане на възложителя, съдържащо изявление за договорно основание за 
усвояване на гаранцията за изпълнение. 

8.3. Банковите гаранции, издадени от чуждестранни банки следва да са авизирани чрез 
българска банка, потвърждаваща автентичността на съобщението, в превод на български език.  

8.4. При представяне на гаранция за изпълнение под формата на застраховка тя трябва да е 
сключена в полза на Възложителя за срока на действие на договора и да е платена еднократно. 

8.5. При представяне на гаранциите с платежно нареждане или банкова гаранция или 
застраховката, изрично се посочва предмета на договора, за която се представя гаранцията в 
съответствие с определеното в него. 

8.6. Разходите по откриването и поддържането на гаранцията за изпълнение са за сметка на 
участника, респективно изпълнителя. Изпълнителят следва да предвиди и заплати своите такси 
по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от възложителя 
гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура. 

8.7. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от 
съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата 
по гаранцията или титуляр на застраховката. 

 
VI. ДРУГИ УСЛОВИЯ 
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1. Възложителят може по собствена инициатива или по искане на заинтересовано лице, 
еднократно да направи промени в обявлението, с което се оповестява откриването на 
процедурата в документацията за обществената поръчка и в описателния документ. 

2. Заинтересованите лица могат да правят предложения за промени в документите по т. 1 в 
3-дневен срок от публикуването на обявлението в Регистъра на обществени поръчка /РОП/, с 
което се оповестява откриването на процедурата. 

3. Възложителят изпраща за публикуване в РОП обявлението за изменение или 
допълнителна информация и решението, с което то се одобрява, в 7-дневен срок от 
публикуването в РОП на обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата. 

4. Всеки опит на участник да се сдобие с поверителна информация, да сключи незаконно 
споразумение с конкуренти или да окаже влияние върху комисията или възложителя в процеса 
на разглеждане, оценка и класиране на офертите може да доведе до отстраняване на участника от 
процедурата или до административни наказания. 

5. Всички действия на възложителя към участниците са в писмен вид. Решенията на 
възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците, се връчват лично срещу подпис или 
се изпращат с препоръчано писмо с обратна разписка, или по факс, или по електронен път. 

6. Сроковете, посочени в тази документация, се изчисляват в календарни дни. Когато 
сроковете са посочени в работни дни, това е изрично указано при посочването на съответния 
срок. Когато последният ден от срока съвпада с почивен ден, счита се, че срокът изтича в края на 
първия работен ден, следващ почивния. 

7. Във връзка с провеждането на процедурата и подготовката на офертите за въпроси, които 
не са разгледани в настоящите указания, следва да се спазват изискванията на ЗОП, обявлението 
за процедурата и условията, посочени в другите документи от документацията за участие в 
процедурата. 

8. Процедура за обжалване 
Органът, който отговаря за процедурите по обжалване, е КЗК.  
 
VII. МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА 

Показателите за оценка, съгласно решението на Възложителя и тяхната относителна тежест 
при максимална  комплексна оценка - 100 бални единици /б. е./, са: 

Предложена цена                          80,00 б. е.; 

Срок на доставка                                     20,00 б. е. 

 
1.Цена – Ц 

В общия размер от 80,00 б.е. цените на отделните групи изделия имат следната относителна 
тежест като коефициент: 

1/ жиба – 0,05; 
2/ преходни жиба за връзка от азб-циментови към полиетиленови тръби – 0,20; 
3/ преходни жиба за връзка от АЦ към ПЕ с удължен маншон – 0,03; 
4/ жиба за връзка ПЕ - ПЕ – 0,03; 
5/ жиба от чугун за ПЕ-ВП /PE-HD/ тръби с грипиращ пръстен – 0,03; 
6/ жиба за ПЕ – ПЕ тръби с удължен маншон – 0,03; 
7/ универсално жибо за връзка между тръби от чугун, стомана, етернит с грапиращ пръстен – 0,03 
8/ универсално жибо за връзка между тръби от чугун, стомана, етернит – 0,03; 
9/ фланшови адаптори от чугун за ПЕ-ВП /PEHD/ тръби с грипиращ пръстен– 0,03; 
10/ универсален фланшов адаптор за връзка между тръби от чугун, стомана, етернит с грапиращ 

пръстен – 0,03; 
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11/  универсален фланшов адаптор за връзка между тръби от чугун, стомана, етернит– 0,03; 
12/ фланцови съединения – 0,02; 
13/ водовземни скоби – 0,20; 
14/ аварийни скоби – 0,20; 
15/ демонтажни връзки – 0,02; 
16/ фланци стоманени плоски /свободни/ - 0,02; 
17/ фланци стоманени глухи – 0,02 

 
Комисията най-напред определя средноаритметичната стойност на предложените цени 

отделно по всяка група изделия. Полученият резултат се умножава по съответния коефициент и 
резултатът представлява цената на групата изделия. За целите на оценката по ценовия показател, 
във формулата участва общата крайна цена за участие. 

След това комисията сумира цените на отделните групи изделия и така се получава ценовото 
предложение на участника. Участникът, предложил най-ниска обща цена, получава максималния 
брой от 80,00 б.е. Оценката на всеки от останалите участници се изчисляват по формулата: 

 
Ц = (Цmin/Цi) х 80...... ( брой точки ) 

Където Цi е цената, предложена от съответния участник; 
Където ЦMIN  е най – ниската предложена цена. 
 
2.Срок на доставка – С  
Участникът, предложил най-кратък срок на доставка, получава максималния брой от 20,00 б.е. 

Оценката на всеки от останалите участници се изчисляват по формулата: 
 
С= (Сmin/ Сi )  х  20  =   ...... (брой точки) 
 
Където Сi е срокът за доставка в календарни дни съгласно Техническото предложение на 

съответния участник; 
Където Сmin е срокът от Техническото предложение на участника, предложил най-кратък 

срок за проектиране. 
 
Класирането на допуснатите до участие оферти се извършва на база на получената за всяка 

оферта „Комплексна оценка”, като на първо място се класира участникът, получил най – висока 
комплексна оценка. Максимален брой точки на комплексната оценка, който може да получи даден 
участник е 100 точки, 

  
КО = С + Ц 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



23 
 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 

ЖИБА, ВОДОВЗЕМНИ СКОБИ, АВАРИЙНИ СКОБИ,  
ФЛАНЦОВИ СЪЕДИНЕНИЯ И ПРЕХОДИ 

 

№ Жиба 
Диам./нал. мм/атм. 

(к-т с болтове и гайки) 

  № 
Преходни жиба за връзка от 

АЦ към ПЕ тръби 0,6 Мра, 1.0 
Мра, 1,6 Мра 

(к-т с болтове и гайки)       

1 60/5   1 65/75 
2 60/10   2 80/75 
3 80/5   3 80/90 
4 80/10   4 100/110 
5 80/15   5 100/125 
6 100/5   6 125/125 
7 100/10   7 125/140 
8 100/15   8 125/160 
9 125/5   9 150/140 
10 125/10   10 150/160 
11 125/15   11 200/200 
12 150/5   12 200/225 
13 150/10   13 200/250 
14 150/15   14 250/250 
15 200/5   15 250/280 
16 200/10   16 250/315 
17 200/15   17 300/315 
18 250/5   18 350/400 
19 250/10   19 400/450 
22 300/10   20 475/535 
23 350/5   21 546/630 
24 350/10    
25 400/5    
26 400/10    
27 475/10    
28 546/10    

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

  

№  
  

Преходни жиба за връзка от АЦ към 
ПЕ тръби  с удължен маншон                                 №  

  
Жиба за връзка ПЕ-ПЕ тръби 

(к-т с болтове и гайки) 
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0,6 Мра, 1.0 Мра, 1,6 Мра  
 (к-т с болтове и гайки) 

 
 

 1 75/0.6-1.0 
1 65/75/10  2 90/0.6-1.0 
2 65/75/15  3 110/0.6-1.0 
3 80/90/10  4 125/0.6-1.0 
4 80/90/15  5 140/0.6-1.0 
5 100/110/10  6 160/0.6-1.0 
6 100/110/15  7 180/0.6-1.0 
7 100/125/10  8 200/0.6-1.0 
8 125/140/5  9 225/0.6-1.0 
9 125/140/10  10 250/0.6-1.0 
10 125/140/15  11 280/0.6-1.0 
11 150/160/5  12 315/0.6-1.0 
12 150/160/10  13 355/0.6-1.0 
13 150/160/15  14 400/0.6-1.0 
14 150/180/10    
15 200/200/10  

№ 
Жиба за ПЕ-ПЕ тръби с 

удължен маншон 
(к-т с болтове и гайки) 

16 200/225/10  
17 250/250/10  
18 250/280/10  1 75/0.6-1.0 
19 300/315/10  2 90/0.6-1.0 
20 300/355/10  3 110/0.6-1.0 
21 350/400/10  4 125/0.6-1.0 
22 400/450/10  5 140/0.6-1.0 

    6 160/0.6-1.0 

№  Жиба от чугун за ПЕ-ВП /PEHD/ 
тръби с грипиращ пръстен 

 7 180/0.6-1.0 

 8 200/0.6-1.0 

 9 225/0.6-1.0 
1 75 / 0.6 - 1.0  10 250/0.6-1.0 
2 90 / 0.6 - 1.0  11 280/0.6-1.0 
3 110 / 0.6 - 1.0  12 315/0.6-1.0 
4 125 / 0.6 - 1.0  13 355/0.6-1.0 
5 140 / 0.6 - 1.0  14 400/0.6-1.0 
6 160 / 0.6 - 1.0    
7 180 / 0.6 - 1.0   Универсално жибо от чугун за 

връзка между тръби от чугун, 
стомана, етернит с грапиращ 

пръстен 

8 200 / 0.6 - 1.0  № 
9 225 / 0.6 - 1.0   
10 250 / 0.6 - 1.0  1 50 
11 280  / 0.6 - 1.0  2 65 
12 315 / 0.6 - 1.0  3 80 

  4 100 

№ Универсално жибо от чугун за 
връзка между тръби от  

 5 125 
 6 150 
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чугун, стомана, етернит  7 200 
1 50  8 250 
2 65  9 300 
3 80  10 350 
4 100  11 400 
5 125    
6 150  

№ 
Фланшови адаптори от чугун за 

ПЕ-ВП /PEHD/ тръби с грипиращ 
пръстен 

7 200  
8 250  
9 300  1 50 
10 350  2 65 
11 400  3 80 
   4 100 

№ 

Универсален фланшов  
адаптор от чугун за връзка 

между тръби от чугун, 
стомана, етернит с 
грапиращ пръстен 

 5 125 
 6 150 
 7 200 
 8 250 
 9 300 

1 50  10 350 
2 65  11 400 
3 80    
4 100  

№ 
Универсален фланшов адаптор от 

чугун за връзка между тръби от 
чугун,стомана, етернит 

5 125  
6 150  
7 200  1 50 
8 250  2 65 
9 300  3 80 
10 350  4 100 
11 400  5 125 
   6 150 
   7 200 
   8 250 
   9 300 
   10 350 
   11 400 
     

 
 
 
 

   

№ 
Съединения    

фланцови /тип ФС/   
№  

  

Водовземни 
Диам.   скоби 

  (к-т с болтове и гайки)   Диам./нал. 
1 60/10   (к-т с болтове и гайки) 
2 80/10   1 60/10 
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3 100/10   2 80/10 
4 125/10   3 100/10 
5 150/10   4 125/10 
6 200/10  5 150/10 
7 250/10  6 200/10 
8 300/10  7 250/10 
9 350/10    
10 400/10    
11 500/10    
12 600/10    

      

№ 

Аварийни   

№ 

Демонтажни връзки 
Скоби  

С неръждаеми гайки и болтове и 
уплътнител с препокриващи се краища, 
напълно обхващащ тръбата от 
еластомер, годен за контакт с питейна 
вода в съответствие със стандарт БДС 
EN 681-1+A1+A2+AC+A3:2006 (или 
еквивалент) 

 0,6 Мра, 1.0 Мра, 1,6 Мра 

Диам.   
  0,6 Мра, 1.0 Мра, 1,6 Мра  1 80 

1 60  2 100 
2 80  3 125 
3 100  4 150 
4 125  5 200 
5 150  6 250 
6 200  7 300 
7 250  8 350 
8 300  9 400 
9 400  10 500 
10 475  11 600 
11 546 

 
12 800 

      

      Фланци стоманени плоски-свободни 
 

Фланци стоманени глухи 

№ 
 Налягане в атмосфери PN 6 PN 10 PN 

16 PN 25 
 

№ 
Налягане в атмосфери PN 6 PN 10 PN 

16 PN 25 
Dy 

 mm  Dy 
 

  

 
 mm 

  1 15 
 

1 15 
2 20 

 
2 20 

3 25 
 

3 25 
4 32 

 
4 32 

5 40 
 

5 40 
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6 50 
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9 100 
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11 150 
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12 200 
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13 250 
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14 300 
 

14 300 
15 350 

 
15 350 

16 400 
 

16 400 
17 500 

 
17 500 

18 600 
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19 800 

 
19 800 

 
1. Технически изисквания 
1.1.Документи съгласно Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за 

влагане на строителни продукти в строежите на Република България, а именно: 
• Декларация за експлоатационни показатели съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 

305/2011, когато за строителния продукт има хармонизиран европейски стандарт или е издадена 
ЕТО. В случай, че документът не е на български език, същия трябва да бъде предоставен, 
придружен от легализиран превод. 

• Декларация за характеристиките на строителния продукт, придружена с валиден документ от 
лице за оценяване на съответствието от Република България въз основа, на който е издадена, когато 
строителния продукт не е обхванат от хармонизиран европейски стандарт или не е издадена ЕТО за 
предлаганите от Участника изделия 

• В случаите, в които документът е от типа декларация за характеристиките на строителен 
продукт, на базата на документ за съответствие - документ за вътрешно производствен контрол, 
участниците да предоставят документ с всички изискуеми атрибути за химически състав и 
механични характеристики на използвания тип материал съгласно стандарт БДС EN 10204:2005 или 
еквивалент. 

1.2. Здравна оценка за приложимост на продуктите съгласно Наредба № 9 за влияние на 
материалите върху качеството на питейната вода и/или документ удостоверяващ качеството на 
материала и годността му за използването му за питейни води; 

1.3. Каталози на български език, съдържащи техническите данни на продуктите. Ако в 
оригинал каталозите са на език различен от български, придружени с превод на български език. 

1.4. Участникът следва да предложи гаранционен срок на предлаганите изделия. 
1.5. Участникът следва да предложи срок за изпълнение на доставка в календарни дни. 
1.6. Доставените изделия трябва да са нови и неупотребявани. 
1.7. Всички чугунени фитинги трябва да са от сферографитен чугун EN – GJS 400 (GGG40) 

или EN –GJS 500 (GGG50) съгласно БДС EN 1563:2019 (или еквивалент) с антикорозионна защита 
/вътрешна и външна/. 

1.8. Всички стоманени фитинги трябва да са от нелегиранa конструкционнa стоманa L235 
(1.0252) съгл. БДС EN 10224:2003 (St 37.0 съгл. DIN 2460) (или еквивалент) или от листова стомана 
АСтЗ , АСт4 , St 37.2 (или еквивалент). 

1.9. Всички свързващи елементи от сферографитен чугун да отговарят на стандарт БДС EN 
12842:2012 (или еквивалент) , БДС EN 545:2010 (или еквивалент) или БДС EN 14525:2005 (или 
еквивалент) и да имат необходимите документи, удостоверяващи съответствието им с тези 
стандарти и съответствието им като продукти за пряк контакт с питейна вода . 
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