
 

  

 

УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА 

 

За реда и условията за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена 

поръчка с предмет: 

 

„Избор на финансова институция за предоставяне на Тролейбусни превози ЕООД 

гр. Стара Загора на целеви, дългосрочен, инвестиционен банков кредит в размер 

на 1 400 000 лв. (един милион и четиристотин хиляди лева) „ 

 

  Управителят на Тролейбусни превози ЕООД гр. Стара Загора, наричан по-

нататък “Възложител”, организира открита процедура за възлагане на обществена 

поръчка с предмет: „Избор на финансова институция за предоставяне на 

Тролейбусни превози ЕООД гр. Стара Загора на целеви, дългосрочен, 

инвестиционен банков кредит в размер на 1 400 000  лв. (един милион и 

четиристотин хиляди лева)“. 

  Кредита ще бъде използван за осигуряване на необходимото  мостово 

финансиране за доставка на тролейбуси по проект „Прилагане на мерки за подобряване 

качеството на живот в градовете Бургас, Варна, Стара Загора и Плевен“ по Оперативна 

програма „Околна среда 2007-2013г.   

  Договора за банков кредит ще влезе в сила в случай, че не се осигури 

финансиране по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.“. 

Обособени позиции  

Не са предвидени обособени позиции. 

Възможност за представяне на варианти в офертите 

Не се предвижда възможност за предоставяне на варианти в офертите.  

Разходи за поръчката 

Разходите за изработването на офертите са за сметка на участниците в процедурата. 

Спрямо Възложителя, участниците не могат да предявяват каквито и да било 

претенции за разходи, направени от самите тях по подготовката и подаването на 

офертите им, независимо от резултата или самото провеждане на процедурата, освен в 

случаите, посочени в чл.39, ал.5 от ЗОП. 

Разходите по дейността на Комисията за избор на изпълнител на обществената 

поръчка са за сметка на Възложителя. 
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УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ 

В процедурата могат да участват местни и чуждестранни банки, получили лиценз 

за извършване на банкова дейност на територията на РБългария, чуждестранни лица, 

които според законодателството на съответната държава са оторизирани да извършват 

дейност на банки и за които е допустимо да предоставят кредит в България, финансови 

институции или фондове и други лица, които по силата на действащото законодателство 

имат право да предоставят кредити и спрямо които през последните дванадесет месеца да 

не са прилагани мерки от БНБ по реда на чл. 103, ал. 2 от Закона за кредитните 

институции. 

 В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват като 

подават оферти всички български или чуждестранни юридически лица, включително 

техни обединения, които отговарят на изискванията, посочени в Закона за обществените 

поръчки и обявените изисквания на Възложителя в настоящите указания и 

документацията за участие. 

Участниците са длъжни да спазват стриктно всички срокове и условия, установени 

в обявлението и документацията за участие, както и тези, предвидени в настоящите 

указания в хода по осъществяване на процедурата. 

Участниците са длъжни да представят всички изискуеми документи и гаранции, 

предвидени в процедурата.  

Участниците могат да участват в процедурата лично или чрез изрично 

упълномощено лице. Един пълномощник не може да представлява повече от един 

участник. 

Не може да участва, съответно Възложителят ще отстрани от участие в процедура 

за възлагане на обществена поръчка кандидат или участник, който: 

1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за: 

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, 

включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;  

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;  

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния 

кодекс;  

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;  

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;  

2. е обявен в несъстоятелност; 
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3. е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно 

националните закони и подзаконови актове; 

4. има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния 

процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на 

компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, 

или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно 

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

5. който е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил 

извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, 

а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна 

процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато 

неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е 

преустановил дейността си; 

6. който е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена 

поръчка; 

7. който е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от 

Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени 

поръчки; 

Изискванията на т. 1 и т.7 се прилагат, както следва: 

1. при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от 

Търговския закон;  

2. при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без 

ограничено отговорните съдружници; 

3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от 

Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по 

чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;  

4. при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския 

закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон; 

5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския 

закон;  

6. при едноличен търговец - за физическото лице - търговец; 

7. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, 

които представляват кандидата или участника; 

8. в случаите по т. 1 - 7 - и за прокуристите, когато има такива; когато 

чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от 

прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република 
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България, съответно територията на държавата, в която се провежда процедурата при 

възложител по чл. 7, т. 2.  

Не могат да участват в процедура за възлагане на обществена поръчка кандидати 

или участници: 

1. при които лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП са свързани лица с 

възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация; 

2. които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване 

и установяване на конфликт на интереси.  

 

От участие в процедурата по възлагане на обществена поръчка се отстранява 

участник и в следните случаи: 

1. Когато участникът не е представил в офертата си някой от документите, изискуеми 

по чл. 56 от ЗОП или документите, предвидени в настоящата документация, след като 

са му били изискани от оценителната комисия; 

2. Когато участникът е представил оферта, която е непълна или не отговаря на 

предварително обявените условия в тази документация, или не е използвал изготвените 

от Възложителя образци, или не са спазени указанията за изготвянето им или не 

отговаря на нормативните изисквания; 

3. Когато участникът е представил офертата в нарушение на изискванията на чл. 57, ал. 

2 от ЗОП; 

4. Когато участникът участва в обединение или е дал съгласие и фигурира като 

подизпълнител в офертата на друг участник и е подал самостоятелна оферта. 

5. Когато представената от участника техническа оферта не отговаря на условията в 

тази документация. 

6. За когото е установено, че е представил невярна информация за доказване на 

съответствието му с обявените от възложителя критерии за подбор. 

7. Който е представил оферта, надхвърляща обявената прогнозна стойност. 

Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка чуждестранно 

физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, e налице 

някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и чл. 47, ал.2, т. 1, 2а и 5 от ЗОП.  

При представяне на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по 

чл. 47, ал. 1 от ЗОП с декларацията по чл. 47, ал. 9 - образец към настоящата 

документация. 
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Когато законодателството на държавата, в която участникът е установен, не предвижда 

включването на някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 в публичен безплатен 

регистър или предоставянето им служебно и безплатно на възложителя, при 

подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е 

длъжен да представи: документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 

47, ал. 1 и на посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2, издадени от 

компетентен орган, или извлечение от съдебен регистър, или еквивалентен документ на 

съдебен или административен орган от държавата, в която е установен. 

Когато в държавата, в която участникът е установен, не се издават документи за 

посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, 

участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение според 

закона на държавата, в която е установен. Когато клетвената декларация няма правно 

значение според съответния национален закон, участникът представя официално 

заявление, направено пред съдебен или административен орган, нотариус или 

компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която той е установен. 

Офертата се попълва на български език, включително и когато участник в процедурата 

е чуждестранно физическо или юридическо лице. Когато участник в процедурата е 

лице, регистрирано извън Република България документът по чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗОП 

се представя в официален превод на български език, а документите по чл. 56, ал. 1, т. 4, 

5,  и 11 от ЗОП, които са на чужд език, се представят и в превод съгласно чл. 56, ал. 4 от 

ЗОП.  

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице документите 

по чл. 56, ал. 1, т. 1, букви "а" и "б" се представят за всяко физическо или юридическо 

лице, включено в обединението, а документите по чл. 56 ал. 1, т. 1, буква "в" и т. 4 и 5 

се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си 

с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП. А според чл. 56, ал. 3, т. 3 от ЗОП 

декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП се представя само за участниците в 

обединението, които ще изпълняват дейности, свързани с услуги. 

Заинтересованите лица могат да се запознаят и изтеглят пълния пакет на 

документацията за участие от официалния сайт на «Тролебусни превози» ЕООД, гр. 

Стара Загора http://tpsz.bg/obschestveni-por-chki 

 При поискване от заинтересованото лице Възложителят ще изпрати 

документацията за сметка на лицето, отправило искането.  

При поискване от заинтересованото лице Възложителят ще изпрати 

документацията за сметка на лицето, отправило искането.  

apis://NORM|40377|8|25|/
http://tpsz.bg/obschestveni-por-chki
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Лицата може да поискат писмено от възложителя разяснения по 

документацията за участие до 7 дни, преди изтичането на срока за получаване на 

офертите. Разясненията се публикуват в профила на купувача в 4-дневен срок от 

получаване на искането. Ако лицата са посочили електронен адрес, разясненията се 

изпращат и на него в деня на публикуването им в профила на купувача. В 

разясненията не се посочва информация за лицата, които са ги поискали. Когато от 

публикуването на разясненията от възложителя до крайния срок за получаване на 

оферти или заявления остават по-малко от 3 дни, възложителят е длъжен да удължи 

срока за получаване на оферти или заявления. 

ПОДГОТОВКА И ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ 

 Възложителят провежда открита процедура с цел да определи участниците, 

които имат необходимите финансови и технически възможности да изпълнят 

обществената поръчка. 

 Всеки участник има право да представи само една оферта. 

Участниците следва да представят оферта за целия обем на поръчката  

 При подготовката на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към 

условията, обявени от Възложителя. 

             Всички документи, за които не се иска нотариална заверка, трябва да са: 

             Заверени (когато са фотокопия) с гриф „Вярно с оригинала”, подпис на 

лицето/та, представляващ/и  участника и свеж печат. 

             Всички документи, свързани с предложението, трябва да бъдат на български 

език или в превод на български език. 

            Ако в предложението са включени документи, референции или сертификати на 

чужд език, същите трябва да са придружени от превод на български език. 

 Офертите следва да отговарят на изискванията, посочени в настоящите указания 

и да бъдат оформени по приложените към документацията образци. Условията в 

образците от документацията за участие са задължителни за участниците и не могат да 

бъдат променяни от тях. 

При противоречие в записите на отделните документи от документацията 

валидни са записите в документа с по-висок приоритет, като приоритетите на 

документите са в следната последователност: 

а) Решението за откриване на процедурата; 

б) Обявление за обществена поръчка; 

в) Техническа спецификация; 
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г) Указания за подготовка на офертата; 

д) Образците за участие в процедурата; 

е) Проект на договор за изпълнение на поръчката; 

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

Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от 

упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с 

обратна разписка. Върху плика участникът посочва наименованието си, адрес за 

кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес и предмета на 

поръчката. 

Офертата се изготвя по приложените в документацията образци. 

Пликът с офертата на участника трябва да съдържа три отделни запечатани 

непрозрачни и надписани плика, както следва: 

Плик № 1 с надпис „Документи за подбор“, в който се поставят документите, 

изисквани от възложителя. Пликът трябва да съдържа следните документи: 

1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан 

от участника и оферта по Приложение №1. 

2 Представяне на участника, което включва: 

а) посочване на 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 кандидатът или участникът е установен, както 

и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на 

процедурата; 

б) декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП. 

 в) доказателства за упражняване на професионална дейност по чл. 49, ал.  2, а 

именно заверено копие на валиден лиценз и заповед за извършване на банкова дейност, 

издаден от БНБ - за участниците, които са банки със седалище в България или банки 

със седалище в чужбина, които участват в процедурата чрез свой клон в страната. 

Участниците, които са с регистрация в чужбина, представят съответни разрешения 

и/или регистрация за извършване на дейност като банка и/или инвестиционен 

посредник, съгласно законите на държавата по регистрацията на участника.    

г.) при участници обединения – копие на договора за обединение, а когато в 

договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и 

документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.  

Документът трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че: 

 Всички членове на обединението/ консорциума са отговорни заедно и 

поотделно за изпълнението на договора;  
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 Е определен представляващия обединението/ консорциума, който е 

упълномощен  да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на 

обединението/ консорциума.  Ако в споразумението представляващия не е определен 

като упълномощено лице, което да представлява обединението, то участника представя 

подписан от лицата в обединението документ /оригинал или нотариално заверено 

копие/, в който се посочва представляващия;  

 Представляващият обединението/ консорциума е упълномощен да представи 

офертата от името и за сметка на обединението и да сключи договор с възложителя;  

 Срокът на обединението е най-малко за времето, за което поръчката ще бъде 

изпълнена; 

 Всички членове на обединението/ консорциума са задължени да останат в него 

за целия период на изпълнение на договора. 

 Е направено разпределение на дейностите, които всеки от членовете на 

обедението ще извършват. 

Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на 

офертата. 

 Когато не е приложен документ (споразумение или договор) за създаването на 

обединение/ консорциум или в приложеният такъв липсват клаузи, гарантиращи 

изпълнението на горепосочените условия, или съставът на обединението се е променил 

след подаването на офертата, участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата 

за възлагане на настоящата обществена поръчка.  

3.  оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена 

гаранция под формата на парична сума; 

4. доказателства за техническите възможности и/или квалификация; 

5. декларация за липса на свързаност с друг участник или кандидат в 

съответствие с чл. 55, ал. 7, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2; 

6. декларация по чл. 56, ал.1, т.8 от ЗОП за видовете работи от предмета на 

поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези 

работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените 

подизпълнители и Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (ако е 

приложимо). 

7. декларация за приемане на условията в проекта на договора; 

8. Д-я от участника (свободен текст) за неналагането от БНБ на мерки по реда на 

чл. 103, ал. 2 от ЗКИ през последните 12 месеца. При участие на обединение, което не е 

юридическо лице декларацията се представя от всички членове на обединението.  
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С офертата си участниците може без ограничения да предлагат ползването на 

подизпълнители. 

Изисквания към документите за подбор, съдържащи се в Плик № 1: 

 1.1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, 

подписан от участника – в свободна форма и оферта по Приложение №1; 

1.2. Декларация за запознаване с условията на поръчката и приемане 

условията на договора - изготвена в съответствие с образеца от настоящата 

документация, подписана от участника (Приложение № 2); 

1.3. Административни сведения в които се посочва ЕИК по чл. 23 от Закона за 

търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в 

съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е 

установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при 

провеждането на процедурата – изготвена в съответствие с образеца от настоящата 

документация, подписана и подпечатена от участника (Приложение № 3); 

1.4. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП за липсата на обстоятелствата по чл. 

47. ал. 1, ал.2, т.1, 2а и 5 и ал. 5, подписана от лицата, които представляват 

кандидата или участника. В декларацията се включва и информация относно 

публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или 

компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която 

кандидатът или участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези 

обстоятелства служебно на възложителя. (Приложение № 4) 

1.5. При участници обединения – копие на договора за обединение, а когато в 

договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и 

документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.  

 1.6. Заверено копие на лиценз за извършване на банкова дейност, издаден от 

БНБ - за участниците, които са банки със седалище в България или банки със седалище 

в чужбина, които участват в процедурата чрез свой клон в страната - заверено копие от 

участника. Участниците, които са с регистрация в чужбина, представят съответни 

разрешения и/или регистрация за извършване на дейност като банка и/или 

инвестиционен посредник, съгласно законите на държавата по регистрацията на 

участника.  

2. Доказателства за технически възможности и квалификация по чл. 51 от 

ЗОП, посочени от възложителя в обявлението за обществена поръчка. Всеки участник 

следва да представи данни, удостоверяващи наличието на необходимия капацитет за 

изпълнение на поръчката, както следва: 

apis://Base=NARH&DocCode=40575&ToPar=Art23&Type=201/
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2.1 Списък на услугите (Приложение № 6), които са еднакви или сходни с 

предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от 

датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, 

заедно с доказателство за извършената услуга. Доказателството за извършената услуга 

се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от 

компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана 

информация за услугата.  

Минимални изисквания:  Участникът следва да е изпълнил еднакви или 

сходни услуги /една или повече/ през последните 3 години, считано от датата 

посочена като краен срок за получаване на  оферти.  

***  Сходни с предмета на поръчката са услугите, свързани с осъществяване на 

дейности по предоставяне на кредити.  

В случай че участникът участва като обединение/консорциум, изискванията се 

отнасят за обединението/консорциума като цяло. 

 3. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за използване/неизползване на 

подизпълнители и видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат 

на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на 

обществената поръчка, и предвидените подизпълнители - съгласно образец 

(Приложение №7) 

* В случай, че участникът предвижда използването на подизпълнители, същите 

следва да попълнят и приложат Декларация за съгласие за участие като 

подизпълнител - попълва се, подписва се от представляващия подизпълнителя и се 

подпечатва съгласно образец (Приложение № 8).  

 Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг 

участник, не може да представя самостоятелна оферта. 

 4. Декларация за липса на свързаност с друг участник или кандидат в 

съответствие с чл. 55, ал. 7, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от 

ЗОП по Приложение № 5; 

            5. Документ за внесена гаранция за участие в процедурата в размер съгласно 

раздел «ГАРАНЦИИ» (оригинал).  

6. Д-я от участника (свободен текст) за неналагането от БНБ на мерки по 

реда на чл. 103, ал. 2 от ЗКИ през последните 12 месеца. При участие на обединение, 

което не е юридическо лице декларацията се представя от всички членове на 

обединението.  
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Офертата се подписва от представляващия дружеството на участника или от 

надлежно упълномощено/и – с нотариално заверено пълномощно - лице или лица, като 

в офертата се прилага оригиналът на пълномощното от представляващия дружеството. 

Всички разходи, освен нормативно предвидените, по подготовката и 

представянето на офертата са за сметка на участниците. 

ПЛИК № 2  

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

(ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА)    

1. Техническата оферта се изготвя по образец - Приложение № 9  

Ако участник не представи Техническото предложение или представеното от него 

Техническо предложение не съответства на изискванията на Възложителя ще бъде 

отстранен от участие в процедурата по възлагане на обществената поръчка. 

ПЛИК 3 

ЦЕНОВА ОФЕРТА 

Ценовата оферта се подготвя по образец (Приложение № 10). 

Ценовата оферта се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик № 3 с надпис 

„Предлагана цена” 

Извън плик №3 с надпис “Предлагана цена” не трябва да е посочена никаква 

информация относно цената.  

Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си 

извън плика “Предлагана цена” елементи, свързани с предлаганата цена (или части от 

нея) или са посочили информация, от която може да се направи предположение 

относно размера на предложената цена, ще бъдат отстранени от участие в процедурата. 

Пликове № 1,2 и 3 се поставят в общ непрозрачен плик.  

 Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите от 

Възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си 

състояние с всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.  

ГАРАНЦИИ 

 Всяка оферта трябва да бъде представена заедно с гаранция за участие като 

участникът избира сам формата на гаранцията за участие, съответно за изпълнение 

както следва: 
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а) Парична сума – внася се по набирателна сметка на „Тролейбусни превози“ 

ЕООД,  IBAN:  BG92CECB979010C6226500, BIC:    CECBBGSF. 

б) Банкова гаранция - неотменима банкова гаранция в полза на „Тролейбусни 

превози“ ЕООД съгласно образец (Приложение № 11) към документацията за участие.   

* Участниците следва да представят гаранция за участие в размер на 5500 лв. 

/пет хиляди и петстотин лева/  

Банковата гаранция за участие следва да бъде на български език или с превод на 

български език в случай, че е издадена от чуждестранна банка. 

* Документът, удостоверяващ платената гаранция за участие в парична сума,  следва 

да бъде заверен с подпис и печат от съответната банка. В случай, че участникът е 

превел парите по електронен път (електронно банкиране), следва да завери 

съответния документ с подпис и печат, когато е приложимо. 

 Гаранцията  за участие в процедурата трябва да е със срок на валидност,  най – 

малко срока на валидност на офертата.  

Участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение в 

размер на 3% от стойността на договора при подписването му. Участникът сам избира 

формата на гаранцията за изпълнение - парична сума – внася се по горепосочената 

набирателната сметка на „Тролейбусни превози“ ЕООД или банкова гаранция – 

(Приложение № 12). Банковата гаранция за изпълнение трябва да е със срок на 

валидност не по-кратък от 30 дни след крайния срок на договора. 

Ако се представя банкова гаранция, същата трябва да бъде открита в 

съответствие с условията по приложените в документацията образци на банкова 

гаранция за участие и банкова гаранция за изпълнение на договора.  

Когато Участникът или избрания 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.    

  Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на изпълнителя. 

Разходите по евентуалното им усвояване са за сметка на възложителя. Изпълнителят 

трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранциите 

така, че размера на гаранцията да не бъде по-малък от определения в настоящата 

документация. 

 Възложителят освобождава гаранциите, без да дължи лихви за периода, през 

който средствата законно са престояли при него. 
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 Възложителят има право да задържи гаранцията за участие, когато участникът в 

процедура за възлагане на обществена поръчка: 

1. оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите; 

2. обжалва решението на възложителя за определяне на изпълнител - до решаване 

на спора; 

3. е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор 

за обществената поръчка. 

В случаите по т. 1 и 3, когато участникът е представил банкова гаранция, 

възложителят има право да пристъпи към упражняване на правата по нея. 

Възложителят освобождава гаранциите за участие: 

1. на отстранените участници в срок от 5 работни дни след изтичане на срока за 

обжалване на решението на възложителя за определяне на изпълнител. 

2. класираните на първо и второ място участници – след сключване на договора 

за обществена поръчка, а на останалите класирани участници – в срок от 5 работни дни 

след изтичане на срока за обжалване на решението на възложителя за определяне на 

изпълнител. 

3. при прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка 

гаранциите на всички кандидати или участници се освобождават в срок от 5 работни 

дни след изтичане на срока за обжалване на решението за прекратяване. 

Съгласно чл. 61, ал.1 от ЗОП, възложителят има право да задържи гаранцията за 

участие, когато участникът в процедурата за възлагане на обществена поръчка: 

1. обжалва решението на възложителя за определяне на изпълнител до решаване 

на спора;  

В случаите по чл. 61, ал.2, т.1 и т. 2, когато участникът е представил банкова 

гаранция, възложителят има право да пристъпи към упражняване на правата по нея. 

Възложителят освобождава гаранциите, без да дължи лихви за периода, през 

който средствата законно са престояли при него. 

Когато с влязло в сила решение по чл. 122г, ал. 1, т. 2 Комисията за защита на 

конкуренцията отмени решението на възложителя и върне преписката за продължаване 

на процедурата за възлагане на обществена поръчка от последното законосъобразно 

решение, възложителят кани участниците, на които гаранцията е възстановена в 

съответствие с чл. 62, ал. 1, т. 2, отново да представят гаранция за участие. Участник, 
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който след покана и в определения в нея срок не представи отново гаранция, се 

отстранява от участие. 

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за 

изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка. 

ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТАТА 

Подаването на офертата задължава участниците да приемат напълно всички 

изисквания и условия, посочени в тази документация при спазване на Закона за 

обществените поръчки (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. 

Офертата се представя в писмен вид, на хартиен носител. 

Участниците предават офертите си в запечатан непрозрачен плик с надпис: 

 „Тролейбусни превози” ЕООД, община Стара Загора гр. Стара Загора, кв. 

„Индустриален“,  Тролейбусно депо  

За участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Избор на финансова институция за предоставяне на Тролейбусни превози ЕООД 

гр. Стара Загора на целеви, дългосрочен, инвестиционен банков кредит в размер 

на 1 400 000 лв. (един милион и четиристотин хиляди лева)“, име на участника, 

адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес,  

  Желаещите да участват в процедурата за възлагане на обществената поръчка 

подават лично или чрез упълномощено лице или по поща/куриерска служба офертите в 

„Тролейбусни превози” ЕООД, община Стара Загора гр. Стара Загора, кв. 

„Индустриален“,  Тролейбусно депо всеки работен ден от от 09.00 часа до 16.30, но не 

по-късно от крайната дата и час, указани в Обявлението за процедурата и/или съгласно 

решението за промяна по чл. 27а, ал. 3  на ЗОП (ако има такова). 

Пликът с офертата на участника следва да съдържа три отделни запечатани 

непрозрачни и надписани плика, както следва: 

Плик № 1 с надпис „Документи за подбор“ 

Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката“ 

Плик № 3 с надпис „Предлагана цена” 

Пликът трябва да бъде запечатан така, че да не може да бъде отворен без да се 

повреди опаковката му. 
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При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и 

часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което 

на приносителя се издава документ. 

Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на 

участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок или в 

незапечатан или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър 

на Възложителя. 

Ако участникът изпрати офертата чрез препоръчана поща или куриерска 

служба, разходите за тях са за сметка на участника. Рискът от забава или загубване на 

офертата са за сметка на участника. 

До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата 

може да промени, допълни или да оттегли офертата си. 

Срок на валидност на офертата - предложенията следва да бъдат валидни 90 

календарни дни, считано от крайния срок за получаване на оферти, посочен в 

обявлението за процедурата. Предложение с по-малък срок на валидност ще бъде 

отхвърлено от Възложителя като несъответстващо на изискванията. 

Възложителят кани участниците да удължат срока на валидност на офертите, 

когато той е изтекъл. Участник, който след покана и в определения в нея срок не 

удължи срока на валидност на офертата си, се отстранява от участие. 

КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И УЧАСТНИЦИТЕ 

Комуникацията и действията на възложителя и на участниците свързани с 

настоящата процедура са в писмен вид. 

 Участникът може да представя своите писма и уведомления чрез препоръчано 

писмо с обратна разписка, по електронен път или по факс при условията и по реда на 

Закона за електронния документ и електронния подпис, като същите следва да бъдат 

адресирани до управителят на „Тролейбусни превози“ ЕООД. 

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, 

по факс или по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния 

документ и електронния подпис. 

ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА 

Комисията, назначена от възложителя за разглеждане, оценка и класиране на 

офертите, започва работа след получаване на списъка с участниците и представените 

оферти. 



   

   

   

 
 

 

 

16 

 

При промяна на датата и часа на отваряне на офертите участниците се 

уведомяват писмено. 

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в 

процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на 

средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за 

достъп до сградата, в която се извършва отварянето. 

Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и проверява за 

наличието на три отделни запечатани плика, след което най-малко трима от нейните 

членове подписват плик № 3. Комисията предлага по един представител от 

присъстващите участници да подпише плик № 3 на останалите участници. 

Комисията отваря плик № 2 и най-малко трима от членовете й подписват всички 

документи, съдържащи се в него. Комисията предлага по един представител от 

присъстващите участници да подпише документите в плик № 2 на останалите 

участници. Комисията след това отваря плик № 1, оповестява документите и 

информацията, които той съдържа, и проверява съответствието със списъка по чл. 56, 

ал. 1, т. 14.  

С извършването на тези действия приключва публичната част от заседанието на 

комисията. 

Комисията разглежда документите и информацията в плик № 1 за съответствие с 

критериите за подбор, поставени от възложителя, и съставя протокол. 

Когато установи липса на документи и/или несъответствия с критериите за 

подбор или с други изисквания на възложителя, комисията изпраща протокола до 

всички участници. 

Участниците представят на комисията съответните документи в срок 5 работни 

дни от получаването на протокола. Когато е установена липса на документи и/или 

несъответствие с критериите за подбор, участникът може в съответствие с 

изискванията на възложителя, посочени в обявлението, да замени представени 

документи или да представи нови, с които смята, че ще удовлетвори поставените от 

възложителя критерии за подбор. 

След изтичането на горепосочения срок комисията пристъпва към разглеждане 

на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с 

критериите за подбор, поставени от възложителя. Комисията не разглежда документите 

в плик № 2 на участниците, които не отговарят на критериите за подбор. 

Комисията при необходимост може по всяко време: 

1. да проверява заявените от участниците данни, включително чрез изискване 

на информация от други органи и лица; 
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2. да изисква от участниците: 

а) разяснения за заявени от тях данни; 

б) допълнителни доказателства за данни от документите, съдържащи се в 

пликове № 2 и 3, като тази възможност не може да се използва за промяна на 

техническото и ценовото предложение на участниците. 

Комисията уведомява възложителя, когато в хода на нейната работа 

възникнат основателни съмнения за споразумения, решения или съгласувани практики 

между участници по смисъла на чл. 15 от Закона за защита на конкуренцията. В този 

случай възложителят уведомява Комисията за защита на конкуренцията. 

Уведомяването не спира провеждането и приключването на процедурата. 

Критерият за оценка в настоящата поръчка е: най-ниска цена. 

Възложителят уведомява писмено участниците като обявява по подходящ 

начин, датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите оферти. 

При отварянето на плика с предлаганата цена може да присъстват 

участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и 

юридически лица с нестопанска цел и средствата за масово осведомяване. 

Пликът с цената, предлагана от участник, чиято оферта не отговаря на 

изискванията на възложителя, не се отваря. 

Когато офертата на участник съдържа предложение с числово изражение, 

което подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната 

стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, 

комисията трябва да изиска от него подробна писмена обосновка за начина на неговото 

образуване. Комисията определя разумен срок за представяне на обосновката, който не 

може да бъде по-кратък от три работни дни от получаване на искането за това. 

Комисията може да приеме писмената обосновка и да не предложи за 

отстраняване офертата, когато са посочени обективни обстоятелства, свързани със: 

1. оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка; 

2. предложеното техническо решение; 

3. наличието на изключително благоприятни условия за участника; 

4. икономичност при изпълнение на обществената поръчка; 

5. получаване на държавна помощ. 

Когато участникът не представи в срок писмената обосновка или комисията 

прецени, че посочените обстоятелства не са обективни, комисията предлага участника 

за отстраняване от процедурата. 

Когато комисията установи, че офертата на участник е с необичайно ниска 

цена поради получена държавна помощ, чието законово основание е невъзможно да 

apis://NORM|40808|8|15|/


   

   

   

 
 

 

 

18 

 

бъде доказано в определения срок, тя може да предложи офертата да се отхвърли и 

участникът да се отстрани. 

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между 

класираните на първо място оферти, ако поръчката се възлага: 

1. по критерий "най-ниска цена" и тази цена се предлага в две или повече 

оферти, или 

2. по критерий "икономически най-изгодна оферта", но тази оферта не може 

да се определи по реда на чл. 71, ал. 4 от ЗОП. 

Комисията приключва своята работа с приемане на протокола от 

възложителя. 

Класиране и определяне на изпълнител 

В срок от 5 /пет/ работни дни след приключване на работата на комисията, 

Възложителят издава мотивирано решение, с което обявява класирането на 

участниците и участника, определен за Изпълнител. В решението Възложителят 

посочва също отстранените от процедурата участници и оферти, както и мотивите за 

отстраняването им. 

Възложителят изпраща решението на участниците в срок от 3 /три/ дни от 

издаването му. 

При писмено искане от страна на участник, направено в срока за обжалване на 

решението, Възложителят осигурява копие или достъп до протокола в тридневен срок 

от получаването му, в зависимост от искането на участника. Възложителят може да 

откаже достъп до информация, съдържаща се в протокола, когато предоставянето й 

противоречи на нормативен акт или предотвратява, ограничава или нарушава 

конкуренцията.  

Прекратяване на процедурата 

Възложителят прекратява процедурата с мотивирано решение, когато: 

1. не е подадена нито една оферта, заявление за участие или конкурсен проект, 

няма кандидат или участник, който отговаря на изискванията по чл. 47 – 53а от ЗОП;  

2. всички оферти не отговарят на предварително обявените условия от 

възложителя; 

3. всички оферти, които отговарят на предварително обявените от възложителя 

условия, надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури; 

4. първият и вторият класирани участници откажат да сключат договор; 

5. отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на 

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

да предвиди; 

6. са установени нарушения при откриването и провеждането ѝ, които не могат 

да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата; 

7. поради наличие на някое от основанията по чл. 42, ал. 1 от ЗОП не се сключва 

договор за обществена поръчка. 

Възложителят може да прекрати процедурата с мотивирано решение, когато: 

1. е подадена само една оферта; 

2. има само един участник, който отговаря на изискванията по чл. 47 - 53а от 

ЗОП, или само една оферта отговарящ на предварително обявените условия от 

възложителя; 

3. участникът, класиран на първо място: 

а) откаже да сключи договор, или 

б) не изпълни някое от изискванията на чл. 42, ал. 1 от ЗОП, или  

в) не отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1 и 5 или на изискванията на чл. 47, 

ал. 2 от ЗОП, когато са посочени в обявлението; 

4. са налице основанията по чл. 79, ал. 9, т. 2, чл. 83г, ал. 8, т. 2 и чл. 88, ал. 8, т. 2 

от ЗОП.  

В тридневен срок от вземане на решението за прекратяване възложителят 

изпраща решението до всички кандидати или участници. 

 

Сключване на договор 

Възложителят сключва договора с класирания участник в едномесечен срок след 

влизане в сила на решението за определяне на изпълнител или на определението, с 

което е допуснато предварително изпълнение на това решение, но не преди изтичането 

на 14-дневен срок от уведомяването на заинтересованите кандидати и/или 

заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител. Възложителят 

няма право да сключи договор с избрания изпълнител преди влизането в сила на всички 

решения по процедурата. 

Възложителят може да сключи договор за обществена поръчка преди изтичането 

на 14 дневния срок от уведомяването на заинтересованите участници за решението за 

определяне на изпълнител, когато определеният за изпълнител е единственият 

заинтересуван участник в процедурата. 

Договорът за обществена поръчка не се сключва с участник, определен за 

изпълнител, който при подписване на договора: 
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1. не представи документ за регистрация в съответствие с изискването по чл. 

25, ал. 3, т. 2 от ЗОП;  

2. не изпълни задължението по чл. 47, ал. 10 от ЗОП; 

3. не представи определената гаранция за изпълнение на договора; 

4. не извърши съответна регистрация, не представи документ или не изпълни 

друго изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно 

изискванията на нормативен или административен акт и е поставено от възложителя 

при откриване на процедурата. 

При отказ на участника, определен за изпълнител, да сключи договор или при 

неизпълние на някое от изискванията на чл.42 ал.1 от ЗОП, възложителят може да 

прекрати процедурата или да определи за изпълнител втория класиран участник и да 

сключи договор с него. 

Договорът за обществена поръчка включва задължително всички 

предложения от офертата на участника, въз основа на които е определен за изпълнител. 

При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за 

изпълнител, е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за 

удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 2 от ЗОП. 

При подписване на договора изпълнителят трябва да представи гаранция за 

изпълнение на договора и копие на застрахователна полица – професионална 

отговорност с покритие равно или по-голямо от стойността на договора. 

Офертата на участника става неразделна част от договора. 

Основания за изменение на договора 

Страните по договор за обществена поръчка не могат да го изменят. 

Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по 

изключение в случаите по чл. 43, ал. 2 ЗОП. 

Договор за подизпълнение 

Участникът определен за изпълнител сключва договор за подизпълнение с 

подизпълнителите, посочени в офертата му. Сключването на договор за подизпълнение 

не освобождава изпълнителя от отговорността му за изпълнение на договора за 

обществена поръчка. 

Изпълнителят няма право да: 

1. сключват договор за подизпълнение с лице, за което е налице 

обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5 от ЗОП; 

2. възлага изпълнението на една или повече от дейностите, включени в 

предмета на обществената поръчка, на лица, които не са подизпълнители; 

3. заменя посочен в офертата подизпълнител, освен когато: 
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а) за предложения подизпълнител е налице или възникне обстоятелство по чл. 

47, ал. 1 или 5 от ЗОП; 

б) предложеният подизпълнител престане да отговаря на нормативно 

изискване за изпълнение на една или повече от дейностите, включени в предмета на 

договора за подизпълнение; 

в) договорът за подизпълнение е прекратен по вина на подизпълнителя, 

включително в случаите по чл. 45а, ал. 6 от ЗОП. 

В срок до три дни от сключването на договор за подизпълнение или на 

допълнително споразумение към него, или на договор, с който се заменя посочен в 

офертата подизпълнител, изпълнителят изпраща оригинален екземпляр от договора или 

допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че не е 

нарушена забраната по чл. 45а, ал. 2 от ЗОП. 

Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от 

дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.  

Не е нарушение на забраната на чл. 45а, ал. 2, т. 2 и по ал. 4, доставката на 

стоки, материали или оборудване, необходими за изпълнението на обществената 

поръчка, когато такава доставка не включва монтаж, както и сключването на договори 

за услуги, които не са част от договора за обществената поръчка, съответно – от 

договора за подизпълнение.  

Изпълнителят е длъжен да прекрати договор за подизпълнение, ако по време 

на изпълнението му възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5 от ЗОП, както и при 

нарушаване на забраната по чл. 45а, ал. 4 в 14-дневен срок от узнаването. В тези случаи 

изпълнителят сключва нов договор за подизпълнение при спазване на условията и 

изискванията на ал. 1 – 5 от чл. 45а от ЗОП. 

 

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 

Стойност на поръчката  

Стойността на поръчката се определя в лева в размер до 550 000 лв. 

Максимален размер на кредита -  1 400 000 лева /един милион и четиристотин 

хиляди лева/. 

Валута на кредита – български лева. 

Вид на кредита – дългосрочен. 

Максимален срок за ползване и издължаване на кредита – 120 месеца от датата 

на сключване на договора за кредит. 

Начин на погасяване на кредита:  
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i. на главницата – на равни месечни вноски, с възможност за 

предсрочно погасяване на част или на целия кредит със собствени 

средства. 

ii. на лихвата – всеки месец върху усвоената сума. 

Максимален лихвен процент – тримесечен Софибор плюс рискова надбавка до 

7%. 

Наказателен  лихвен процент при просрочие - 2 %. 

Без такси и комисионни за предсрочно погасяване на кредита или част от 

него. 

Начин на обезпечение на кредита - залог на цялото предприятие. 

Еднократна такса за обработка управление на кредита - 0,5% платима 

еднократно върху размера на кредита преди първото усвояване средствата по 

него. 

Без еднократна такса за проучване. 

Схема на плащане  

Заплащането на цената на договора ще се извършва съгласно клаузите на същия 


