


Ваучерите се отпечатват и доставят по заявка на Възложителя с обща приблизителна 

стойност – посочена по-горе. ПРИБЛИЗИТЕЛЕН БРОЙ ВАУЧЕРИ ЗА СРОКА НА 

ДОГОВОРА ПОМЕСЕЧНО, разпределени по номинал както следва:   

   1 лв. –    20 броя 

   2 лв. –    50 броя 

   5 лв. - 4036 броя 

                     10 лв. -   450 броя 

            20 лв. -     10 броя  

 Посочените количества и стойности са за срока на действие на договора. 

 

Срокът за изпълнение на обществената поръчка: 24 месеца от датата на 

подписване на договора за възлагане на поръчката. 

 

2.ТЕХНИЧЕСКА  СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

Ваучери с номинална стойност 1, 2, 5, 10, 20 лв., отговарящи по вид и форма  на 

всички изисквания на  Наредба № 7 от 09.07.2003 г. на МТСП и МФ за условията и реда за 

издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор /обн. ДВ бр. 

66/25.07.2003 г., изм. и доп. ДВ бр. 58/01.08.2010 г./.  

 Върху ваучерите следва да бъде изрично отбелязано, че са за храни. 

        Средно месечната потребност на ваучери е в размер на 25 000.00 лв. без ДДС, а 

с включен ДДС – 25 000.00 лв. 

     

Раздел II 

Участници и изпълнители 

I. Участник в процедура за възлагане на обществена поръчка може да бъде 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.  

 1. Участник не може да бъде отстранен от процедура за възлагане на обществена поръчка 

на основание на неговия статут или на правната му форма, когато той или участниците в 

обединението имат право да предоставят съответната доставка в държавата членка, в която 

са установени.  

2. Не може да участва в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка 

участник, за който са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1-7 от ЗОП. При 

установяване на тези обстоятелства, участниците се отстраняват. 

3. Основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за лицата, които представляват 

участника, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат 

правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи.  

4. Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1, т. 1- 7 от ЗОП, има право да 

представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност /по 

чл. 56 от ЗОП/, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. 

5. Не може да участва в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка 

участник, за който са налице забраните  по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и 

финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 

данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици 

Раздел III 

Правно основание за възлагане на обществената поръчка 



 Правно основание за възлагане на обществената поръчка - Възложителят обявява 

настоящата обществена поръчка на основание чл. 18 от ЗОП.  

           За нерегламентираните в настоящите указания и документация условия по 

провеждането на поръчката се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки 

(ЗОП) и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, както и приложимите 

национални и чуждестранни нормативни актове, съобразно предмета на поръчката. 

Раздел IV 

Прогнозна стойност на поръчката 

  Прогнозна стойност на поръчката, включваща всички плащания към изпълнителя,  

за срока на договора е както следва: 

600 000.00 /шестстотин хиляди/без ДДС  
 

Раздел V 

Източник на финансиране 

  Финансирането на настоящата обществена поръчка се осигурява със собствени 

средства на възложителя. 

Раздел VI 

Варианти в офертата 

Не се разрешава представяне на варианти в офертата.  

Раздел VII 

Обособени позиции  

1. В настоящата поръчка не са предвидени обособени позиции.  

2. Възложителят се ползва от предоставеното му от разпоредбата на чл.178, ал.5 от ЗОП 

право да не мотивира невъзможността за разделяне на обособени позиции на поръчката.  

Раздел VIII 

Минимален срок за валидност на офертите 

           Минималният срок за валидност на офертите е 7 (седем) месеца, считано от датата, 

определена за краен срок за получаване на оферти. 

Раздел IX 

Връчване на решенията 

I. Възложителят изпраща решенията за определяне на изпълнител и за прекратяване на 

процедурата в тридневен срок от издаването им. В решенията се посочва връзка към 

електронната преписка в профила на купувача, където са публикувани протоколите и 

окончателните доклади на комисията.  

II. Решенията по т. I се изпращат:  

1. на адрес, посочен от кандидата или участника:  

1.1. на електронна поща, като съобщението, с което се изпращат, се подписва с електронен 

подпис, или  

1.1.2. чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка;  

1.1.3. по факс.  

2. Избраният от възложителя начин трябва да позволява удостоверяване на датата на 

получаване на решението.  



3. Когато решението не е получено от участника по някой от начините, посочени в т. 

1, възложителят публикува съобщение до него в профила на купувача в деня, в който 

възложителят е узнал, че решението не е получено от участника. Решението се смята 

за връчено от датата на публикуване на съобщението. 

        

Глава втора 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ И УЧАСТНИЦИТЕ 

Раздел I  

Критерии за подбор 

I. Общи изисквания 

1. С критериите за подбор се определят минималните изисквания за допустимост.  

2. 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. 

II. Изисквания за годност (правоспособност) за упражняване на професионална 

дейност 

          Участниците трябва да притежават Разрешение за извършване на дейност като 

оператор на ваучери за храна през 2017 г., съгласно Наредба № 7/09.07.2003 г. на МТСП и 

МФ за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност 

като оператор /обн. ДВ бр. 66/25.07.2003 г., изм. и доп. ДВ бр.58/01.08.2010 г./ 

         За доказване на придобита правоспособност за упражняване на професионална 

дейност, участникът следва да представи /при сключване на договора/ следния 

документ: 

      Валидно Разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна 

през 2017 г., съгласно Наредба № 7/09.07.2003г. на МТСП и МФ за условията и реда за 

издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор /обн. ДВ бр. 

66/25.07.2003 г., изм. и доп. ДВ бр. 58/01.08.2010 г./. 

Изискванията по съответния критерий за подбор се описват подробно в Единен 

европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/.  

ІІІ. Изисквания за икономическо и финансово състояние  

Участниците да са реализирали оборот, попадащ в обхвата на поръчката, изчислен 

на база годишни обороти. 

Изискванията по съответния критерий за подбор се описват подробно в Единен 

европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/. 

Минимално изискване: 

Участникът трябва да е реализирал минимален общ оборот в обхвата на 

поръчката в размер на 600 000.00 лв., който оборот обхваща последните 3 /три/ 



приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е 

създаден или е започнал дейността си. 

За доказване на икономическо и финансово състояние, участникът следва да 

представи /при сключване на договора/ следния документ: справка за оборота в сферата, 

попадаща в обхвата на поръчката. 
 

IV. Изисквания за технически и професионални способности   

1.  Участникът следва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с 

тези на поръчката през последните три години от датата на подаване на офертата. В случай, 

че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискването се отнася за 

обединението като цяло. 

       Минимално изискване: 

Участникът трябва да е изпълнил  минимум три дейности еднакви  или сходни с 

предмета на обществената поръчка през последните 3 години, считано от датата на 

подаване на офертата. 

За доказване на технически и професионални способности, участникът следва 

да представи /при сключване на договора/ следния документ: 

Списък на дейностите, които са идентични или сходни с предмета на обществената 

поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за 

извършената доставка. 

 

2.  Участниците задължително трябва да притежават собственост или да имат 

договорно отношение с най-малко 50/петдесет/ броя търговски обекти по чл. 2, ал. 2 от 

Наредба № 7/09.07.2003 година на територията на град Стара Загора, с които 

участникът има сключен договор за обслужване на ползватели и тези обекти да 

функционират като такива за хранителни стоки към датата на подаване на офертата. 

   За доказване на технически и професионални способности, участникът следва 

да представи /при сключване на договора/ следния документ: 

    Списък на търговски обекти по чл. 2, ал. 2 от Наредба №7/09.07.2003 г. на 

територията на град Стара Загора, собствени или такива, с които участникът има 

сключен договор за обслужване на ползватели и декларация, че включените в списъка 

търговски обекти функционират като такива за хранителни стоки към датата на 

подаване на офертата. 

 Раздел II  

Използване на капацитета на трети лица и подизпълнители 

Участниците могат да се позоват на  капацитета на трети лица и подизпълнители при 

условията на чл. 65 и чл. 66 от ЗОП. 

Раздел III 

Деклариране на лично състояние и съответствие с критериите за подбор 

- Единен европейски документ за обществени поръчки 

1. При подаване на оферта, участникът декларира липсата на основанията за отстраняване 

и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на единен европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП). В него се предоставя съответната информация, изисквана 

от възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се съдържат 

декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно 



законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят 

информация.  

2. 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 ЕЕДОП, който съдържа информацията по т. 1.  

3. 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.  

4. 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.  

5. Преди сключването на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от 

участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, 

удостоверяващи липсата на основания за отстраняване от процедурата, както и 

съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и 

за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.  

6. Възложителят няма право да изисква документи, които:  

6.1. вече са му били предоставени или са му служебно известни, или  

6.2. (в сила от 01.06.2018 г.) могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до 

националните бази данни на държавите членки.  

Раздел IV 

Критерии за възлагане 

Настоящата обществена поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодна 

оферта, която се определя въз онова на критерия „най-ниска цена“.  

Раздел V 

Необичайно благоприятни оферти 

1. Когато предложение в офертата на участник, свързано с цена или разходи, което подлежи 

на оценяване, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на 

предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, възложителят 

изисква подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване, която се представя 

в 5-дневен срок от получаване на искането.  

2. Обосновката по т. 1 може да се отнася до:  

2.1. икономическите особености на производствения процес, на предоставяните услуги или 

на строителния метод;  

2.2. избраните технически решения или наличието на изключително благоприятни условия 

за участника за предоставянето на продуктите или услугите или за изпълнението на 

строителството;  

2.3. оригиналност на предложеното от участника решение по отношение на строителството, 

доставките или услугите;  

2.4. спазването на задълженията по чл. 115 от ЗОП;  

2.5. възможността участникът да получи държавна помощ.  

3. Получената обосновка се оценява по отношение на нейната пълнота и обективност 

относно обстоятелствата по т. 2, на които се позовава участникът. При необходимост от 



участника може да бъде изискана уточняваща информация. Обосновката може да не бъде 

приета и участникът да бъде отстранен само когато представените доказателства не са 

достатъчни, за да обосноват предложената цена или разходи.  

4. Не се приема оферта, когато се установи, че предложените в нея цена или разходи са с 

повече от 20 на сто по-благоприятни от средните стойности на съответните предложения в 

останалите оферти, защото не са спазени норми и правила, свързани с опазване на околната 

среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или 

разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени 

в приложение № 10 на ЗОП.  

5. Не се приема оферта, когато се установи, че предложените в нея цена или разходи са с 

повече от 20 на сто по-благоприятни от средната стойност на съответните предложения в 

останалите оферти поради получена държавна помощ, когато участникът не може да 

докаже в предвидения срок, че помощта е съвместима с вътрешния пазар по смисъла на чл. 

107 от ДФЕС.  

6. Възложителите са длъжни да уведомяват Европейската комисия за всички случаи по т. 5.  

7. Всички органи са длъжни при поискване и в рамките на своята компетентност да 

предоставят на възложителите, включително от други държави членки, информация, 

свързана със законови и подзаконови разпоредби, приложими колективни споразумения 

или национални технически стандарти, отнасящи се до доказателствата и документите, 

представени във връзка с данните по т. 2 

 

Глава трета 

ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА 

ПОРЪЧКА 

Раздел I 

Условия и ред за получаване на документация за участие. Срок за получаване на 

оферти  

- Достъп до документацията чрез електронни средства 

 1. Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни 

средства до документацията за обществената поръчка от датата на:  

1.1. публикуване на обявлението в „Официален вестник" на Европейския съюз;  

1.2. публикуване на обявлението в Регистъра на обществените поръчки, когато не подлежи 

на публикуване по т. 1.1.;  

2. Възложителят предоставя в профила на купувача достъп до документацията за участие в 

процедурата за възлагане на обществената поръчка. 

3. В обявлението се посочва интернет адресът, на който е достъпна документацията за 

обществената поръчка.   

4. Възложителят предоставя документацията за участие на хартиен носител на всяко лице, 

поискало това. На желаещите да им се предостави документацията за настоящата 

обществена поръчка могат да я получат на адреса за кореспонденция на Възложителя от 

8:00  до 16:00  часа всеки работен ден до крайния срок за получаване на офертите, посочен 

в обявлението. Документацията за участие на хартиен носител се предоставя на лицето 

безплатно. 

5. Възложителят не поставя изискване документацията за участие да се получава само на 

място. При поискване от заинтересовано лице, възложителят изпраща документацията за 



негова сметка, след получаване на писмено поискване с посочен телефон и адрес за 

кореспонденция, посочване наименованието и вида на процедурата. 

Срок за получаване на оферти -  Минималният срок за получаване на оферти е 21 дни от 

датата на изпращане на обявлението за обществена поръчка за публикуване. Конкретният 

срок е определен в обявлението. 

Раздел II 

Разяснения по условията на процедурата 

1. Лицата могат да поискат писмено от възложителя разяснения по решението, обявлението, 

документацията за обществената поръчка и описателния документ до 5 дни преди изтичане 

на срока за получаване на офертите.  

2. Възложителят предоставя разясненията в 3-дневен срок от получаване на искането. В 

разясненията не се посочва лицето, направило запитването.  

3. Възложителят не предоставя разяснения, ако искането е постъпило след посочения по-

горе срок.  

4. Разясненията се предоставят чрез публикуване на профила на купувача. 

Раздел III             

Изменение на условията 

Промени в обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата, в 

документацията за обществената поръчка и в описателния документ се правят по реда на 

чл. 100 от ЗОП. 

Раздел IV    

Заявяване на участие 

1. В зависимост от вида и етапа на процедурата, участниците подават оферти.  

2. Офертата съдържа техническо и ценово предложение.  

3. Участниците представят и заявление за участие.  

4. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените 

от възложителя условия.  

5. Офертите и заявленията за участие се изготвят на български език. Когато поръчката е с 

място на изпълнение извън страната, възложителят може да допусне заявлението за участие 

и офертата да се представят на официален език на съответната страна.  

5.1. Всички документи, които не са оригинали, и за които не се изисква нотариална заверка, 

следва да бъдат заверени от участника на всяка страница с гриф „Вярно с оригинала“, с 

подпис и печат на участника. 

6. До изтичането на срока за подаване на заявленията за участие или офертите, всеки 

участник може да промени, да допълни или да оттегли заявлението или офертата си. 

7. Всеки участник в процедура за възлагане на обществена поръчка има право да представи 

само една оферта.  

8. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг 

участник, не може да подава самостоятелно оферта.  

9. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице 

може да участва само в едно обединение.  



10. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.  

Раздел V     

Съдържание на заявленията за участие и офертите 

I. Всяка оферта се подава в запечатана опаковка и трябва да съдържа: 

1. Опис на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника 

по образец съгласно ПРИЛОЖЕНИЕ № 1; 

2. Заявление за участие по образец съгласно ПРИЛОЖЕНИЕ № 2, което включва най-малко 

следните документи:  

2.1. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за кандидата в 

съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя, а когато е приложимо 

- ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки 

подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на 

поръчката по образец съгласно ПРИЛОЖЕНИЕ № 3;  

Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ 

може да бъде изтеглен от сайта на Агенцията по обществени поръчки /АОП/ на следния 

интернет адрес www.aop.bg и линк http://rop3-

app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,160251&_dad=portal&_schema=PORTAL 

Участникът посочва данни само в тези части и раздели на ЕЕДОП, които кореспондират 

с изискуемата от Възложителя информация. 

2.2. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо;  

2.3. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, следва да се представи 

копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, 

както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка:  

2.3.1. правата и задълженията на участниците в обединението;  

2.3.2. разпределението на отговорността между членовете на обединението;  

2.3.3. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.  

2.3.4. определяне на партньор, който да представлява обединението за целите на 

обществената поръчка;  

2.3.5. уговаряне на солидарна отговорност, когато такава не е предвидена съгласно 

приложимото законодателство и деклариране, че няма да се правят промени в състава на 

обединението след подаване на офертата. 

3. Офертата включва следните документи:  

3.1. Техническо предложение, съдържащо:  

3.1.1. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният 

представител на участника;  

3.1.1.1. Документът за упълномощаване следва да е нотариално заверено пълномощно, в 

случай че лицето, което ще представлява участника в отношенията му с възложителя, не е 

негов представител по закон. Пълномощното трябва да бъде подписано от лицето, което по 

закон представлява участника. 

3.1.1.2. Представя се, когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от 

управляващия, а от изрично упълномощен негов представител. Пълномощното следва да 

съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично 

изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата (документа), да 

http://www.aop.bg/
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,160251&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,160251&_dad=portal&_schema=PORTAL


представлява участника в процедурата и евентуалното сключване на договор за изпълнение 

на обществената поръчка.  

Пълномощник не може да подписва ЕЕДОП, когато в последния се съдържат 

обстоятелства за личното състояние  на участниците по  чл. 54, ал. 1 от ЗОП  и 

информацията се отнася до строго лични обстоятелства на което и да е от лицата по 

чл. 54, ал. 2 от ЗОП. Тези правила се отнасят за подизпълнителите, както и при позоваване 

капацитета на трети лица. 

3.1.2. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на възложителя по образец съгласно ПРИЛОЖЕНИЕ № 4;  

3.1.3. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор по образец 

съгласно ПРИЛОЖЕНИЕ № 5;  

3.1.4. Декларация за срока на валидност на офертата по образец съгласно ПРИЛОЖЕНИЕ 

№ 6;  

3.1.5. Декларация за конфиденциалност по образец съгласно ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 (когато 

е приложимо); 

3.2. Ценово предложение, съдържащо предложението на участника относно цената за 

придобиване, и предложенията по други показатели с парично изражение по образец 

съгласно ПРИЛОЖЕНИЕ № 8; представя се в отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри“ за всяка обособена позиция поотделно, с 

посочване на позицията, за която се отнася. 

3.2.1. Предлаганата цена се посочва с цифри до четвърти знак след десетичната 

запетая.  

3.2.2. Предлаганата цена трябва да бъде за 1 брой купюра, независимо от номиналната 

му стойност, да бъде окончателна за целия срок на договора, независимо от броя на 

заявките и номиналната стойност на поръчаните за отпечатване и доставка ваучери, 

включваща всички разходи за отпечатване и доставяне на ваучерите и с ДДС.  Не се 

допуска предлаганата цена да се представя като процент от номиналната стойност на 

заявените ваучери или пък да бъде представена като цена за отделна заявка на 

Възложителя за отпечатване и доставка на ваучери или по друг начин, различен от 

абсолютна сума за целия срок на договора. 

3.2.3. Ценовото предложение следва да бъде подписано от лицето, което управлява и 

представлява участника по закон, или от пълномощник с изрично нотариално заверено 

пълномощно да подпише ценовото предложение; 

3.2.4. В ценовото предложение трябва да бъдат включени всички разходи, които 

участникът предвижда да направи във връзка с изпълнението на обществената 

поръчка до мястото на доставка. 

Раздел  VI    

Подаване на оферта на хартиен носител 

1. Документите, свързани с участието в процедурата, се представят от участника, или от 

упълномощен от него представител - лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга 

с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от възложителя, от 8:00 до 

16:30 часа всеки работен ден до крайния срок за получаване на офертите, посочен в 

обявлението.   

Опаковката се надписва по следния начин:  

 

 



ОФЕРТА 

До 

„ТРОЛЕЙБУСНИ И АВТОБУСНИ ПРЕВОЗИ“ ЕООД 

кв. „Индустриален“, Тролейбусно депо 

гр. Стара Загора 6000,  

За участие в процедура 

за възлагане на обществена поръчка с предмет:  

„ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОПЕРАТОР ЗА ОТПЕЧАТВАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА 

ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА „ТРОЛЕЙБУСНИ И АВТОБУСНИ 

ПРЕВОЗИ“ ЕООД, СТАРА ЗАГОРА“ 

 

............................................................................................................................... 

(име на участника) 

............................................................................................................................... 

(пълен адрес за кореспонденция – улица, номер, град, код, държава) 

.................................................................................................................................... 

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

 

2. Документите по т. 1. се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се 

посочват:  

2.1. наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е 

приложимо;  

2.2. адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес;  

2.3. наименованието на поръчката, 

3. За получените оферти при възложителя се води регистър, в който се отбелязват:  

3.1. подател на офертата;  

3.2. номер, дата и час на получаване;  

3.3. причините за връщане на офертата, когато е приложимо.  

4. При получаване на офертата върху опаковката по т. 2 се отбелязват поредният номер, 

датата и часът на получаването, за което на приносителя се издава документ.  

5. Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване 

или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост.  

6. 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 по т. 3.  

7. В случаите по т. 6 не се допуска приемане на оферти от лица, които не са включени в 

списъка.  



8. Получените оферти се предават на председателя на комисията, за което се съставя 

протокол с данните по т. 3. Протоколът се подписва от предаващото лице и от председателя 

на комисията.  

9. Офертите ще бъдат отворени в Управлението на Възложителя, находящо се в гр. Стара 

Загора, кв. „Индустриален“, тролейбусно депо. На отварянето на офертите могат да 

присъстват участниците в обществената поръчка или техни упълномощени представители, 

както и представители на средствата за масово осведомяване. 

Раздел  VII    

Конфиденциалност 

1. Участниците могат да посочват в офертите си информация, която смятат за 

конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна. Когато участниците са се 

позовали на конфиденциалност, съответната информация не се разкрива от възложителя.  

2. Участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на 

предложенията от офертите им, които подлежат на оценка.  

 

Раздел VIII  

Комисия 

1. Възложителят назначава комисия за извършване на подбор на участниците, разглеждане 

и оценка на офертите. Комисията се състои от нечетен брой членове.  

2. По отношение на членовете на комисията не трябва да е налице конфликт на интереси с 

участниците.  

3. Действията на комисията се протоколират, като резултатите от работата й се отразяват в 

доклад.  

4. Решенията на комисията се вземат с мнозинство от членовете й. Когато член на 

комисията е против взетото решение, той подписва протокола с особено мнение и писмено 

излага мотивите си.  

Раздел IX    

Действия на комисията при разглеждане на оферти, подадени на хартиен носител 

1. При промяна в датата, часа или мястото за отваряне на офертите, участниците се 

уведомяват чрез профила на купувача най-малко 48 часа преди ново определения час.  

2. Действията на комисията при разглеждане на оферти, подадени на хартиен носител, както 

и приемане на нейната работа е уредено в чл. 54 до чл. 61 от ППЗОП. 

Раздел X    

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА 

1. Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта. 

Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерии за възлагане „най-

ниска цена“ 

 2. На оценяване подлежат само офертите, които са допуснати до оценяване и класиране. 

2.1. На първо място се класира участникът предложил най-ниска цена, а останалите 

участници се класират по възходящ ред на предлагана цена. 

Раздел XI    



Съобщения 

1. Всички действия на възложителя и на участниците, свързани с настоящата 

процедура, следва да бъдат обективирани в писмен вид. 

          2. Кореспонденцията на възложителя става по факс, с препоръчано писмо с обратна 

разписка, чрез куриерска служба или по електронен път при условията и по реда на Закона 

за електронния документ и електронния подпис. Кореспонденцията на участниците с 

назначената от възложителя комисия става с препоръчано писмо с обратна разписка или 

чрез куриерска служба като кореспонденцията се адресира до лицето за контакт, посочено 

в обявлението за обществената поръчка. 

3. Обменът и съхраняването на информацията при провеждане на процедура за 

възлагане на обществената поръчка ще се извършват по начин, който гарантира целостта, 

достоверността и поверителността на офертите на участниците. 

      4. Решенията на възложителя, за които той е длъжен съгласно нормите на ЗОП да 

уведомява участниците, ще се връчват лично срещу подпис или ще се изпращат с 

препоръчано писмо с обратна разписка /или куриер/, или по факс, или по електронен път 

при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис. 

Възложителят може да приложи всеки един от начините на уведомяване като всички имат 

еднаква доказателствена сила за изпълнение на задължението за връчване. 

 5. За получено писмо или уведомление по време на процедурата ще се счита това, 

което е достигнало до адресата, на посочения от него адрес или факс или електронна поща. 

Когато адресатът е сменил своя адрес/факс/електронна поща и не е информирал 

своевременно затова възложителя или адресатът не желае да приеме уведомлението, за 

получено ще се счита уведомлението, което е достигнало до адреса/факса/електронната 

поща, известен на изпращача. 

Раздел XII 

Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора 

1. Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, е длъжен преди 

подписването на договора да представи гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 

/пет/ % от стойността на обществената поръчка без ДДС /на база прогнозна номинална 

стойност на ваучерите за целия срок на договора и стойността на отпечатване и доставяне 

на ваучерите/ 

2. Гаранцията за изпълнение на договора трябва да бъде представена от участника в една от 

следните форми: 

- парична сума, платима по следната банкова сметка:  

Банка: в ЦКБ, клон Стара Загора,  

Банков код BIC CECBBGSF,  

банкова сметка IBAN: BG92CECB979010C6226500 

- оригинал на банкова гаранция за изпълнение на договора, издадена в полза на възложителя 

/Приложение № 9/ и със срок на валидност, най-малко 30 дни след изтичане срока на 

договора. 

- оригинална застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността 

на изпълнителя, със срок на валидност, най-малко 30 дни след изтичане срока на договора. 

Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение. 

3. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се 

уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка. 



4. Възложителят може да изисква от участника, определен за изпълнител, и други гаранции 

за изпълнение в случаите, определени със закон. 

5. Разходите по откриването на гаранцията са за сметка на определения изпълнител. 

Изпълнителят трябва да предвиди и заплати необходимите такси  по откриване и 

обслужване на гаранциите така, че размерът на гаранцията да не бъде по-малък от 

определения в настоящата документация. 

Раздел XIII 

ДРУГИ УСЛОВИЯ 

1. При противоречие или неяснота в отделните текстове на документите, включени в 

настоящата документация, ще се прилагат документите с по-висок приоритет в следната 

последователност:  

а) Решение за откриване на откритата процедура;  

б) Обявление за обществена поръчка; 

в) Документация  

г) Проект на Договор; 

д) Приложенията - образци 

Документът с най-висок приоритет е посочен на първо място. 

2. За всички неуредените въпроси в настоящата документация ще се прилагат разпоредбите 

на ЗОП, ППЗОП, Търговския закон и другите действащи нормативни актове, свързани с 

предмета на обществената поръчка.  

 


