
У К А З А Н И Я  
 

ЗА ПОДГОТОВКА НА ОБРАЗЦИТЕ НА ДОКУМЕНТИ 
 
  

1.Указания за попълване на Образец № 1 – Единен европейски документ за 
обществени поръчки (ЕЕДОП)  

Всеки участник попълва Образец № 1 съгласно указанията в самия ЕЕДОП, като 
възложителя дава следните допълнителни указания: 

Обстоятелствата относно основанията за отстраняване по чл.54, ал.1, т.1 от ЗОП, 
извън тези по част III, раздел А: Основания, свързани с наказателни присъди, от 
ЕЕДОП, както и основанията за отстраняване по чл.107, т.4 от ЗОП и по 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, чл.13, ал.1 от Закона за трудовата миграция и трудовата 
мобилност и чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 
незаконно придобитото имущество, се декларират в ЕЕДОП, част III, раздел Г: Други 
основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното 
законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка“ - 
„Специфични национални основания за изключване”, като:  

- ако по отношение на участника не са налице горепосочените основания за 
отстраняване по чл.54, ал.1, т.1 от ЗОП, чл.107, т.4 от ЗОП и чл.3, т.8 във връзка с чл.4 
от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 
юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните 
действителни собственици, чл.13, ал.1 от Закона за трудовата миграция и трудовата 
мобилност и чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 
незаконно придобитото имущество, участникът отбелязва отговор „НЕ”. 

- ако по отношение на участника са налице горепосочените основания за 
отстраняване по чл.54, ал.1, т.1 от ЗОП, чл.107, т.4 от ЗОП и чл.3, т.8, без да са налице 
изключенията по чл.4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 
контролираните от тях лица и техните действителни собственици, чл.13, ал.1 от Закона 
за трудовата миграция и трудовата мобилност и чл.69 от Закона за противодействие на 
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, участникът отбелязва 
отговор „ДА” и попълва и следващия ред относно предприети мерки за реабилитация, 
ако има такива. 

Необходимата информация се попълва в полетaта, предназначени за тази цел, 
чрез маркиране на отговор и/или чрез въвеждане на информация.  

Когато е приложимо участникът представя документи, удостоверяващи 
предприетите от него мерки за доказване на надеждност, съгласно чл.56 от ЗОП. 
Предприетите мерки се описват в съответния раздел на ЕЕДОП. Като доказателства за 
надеждността на участника се представят някои или всички от изброените в чл.45, ал.2 
от ППЗОП документи. 



Възложителят изисква попълването на Част IV: Критерии за подбор, раздели 
А-Г в приложимите полета, съгласно посоченото в обявлението, с което се оповестява 
откриването на процедурата и в указанията за подготовка на офертите. 
 

 2.Указания за попълване на Образец № 2-1 до Образец № 2-11  
„Предложение за изпълнение на поръчката“ 

Участниците представят Образец № 2-1 до Образец № 2-11, в зависимост от 
обособените позиции, за които участват. В предложението за изпълнение на поръчката 
всеки участник попълва таблица, в която посочва търговско наименование и 
производител за всеки хранителен продукт. В Образец № 2-1 са дадени указания за 
попълване, които са идентични и за останалите Образци № 2-2 до 2-11 за съответната 
обособена позиция. 

 
3.Указания за попълване на Образец № 3-1 до Образец № 3-11 „Ценово 

предложение“ 
Участниците представят Образец № 3-1 до Образец № 3-11, в зависимост от 

обособените позиции, за които участват. В ценовото предложение всеки участник 
посочва общата цена за изпълнение на доставките за конкретната обособена позиция 
без ДДС и с ДДС. За формиране на общата /крайна/ цена за конкретната обособена 
позиция участниците попълват таблица. В Образец № 3-1 са дадени указания под черта 
за попълване на всяка колона от таблицата, които са идентични за останалите Образци 
№ 3-2 до 3-11 за съответната обособена позиция.  


