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У К А З А Н И Я  
за подготовка на заявление и оферта за участие  

в процедура на договаряне с предварителна покана за участие 
 
1. Общи условия 
1.1. Редът и условията, при които ще се определи изпълнител на обществената поръчка, са 
съгласно Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Правилника за прилагането му (ППЗОП). 
Процедурата за възлагане на обществената поръчка дава равни възможности за участие на всички 
кандидати/участници, отговарящи на изискванията на възложителя. 
1.2. Кандидат или 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 строителство, доставки или услуги 
съгласно законодателството на държавата, в която то е установено. 
1.3. Всяко лице може да подаде заявление за участие в договаряне с предварителна покана за 
участие, в което трябва да представи исканата от възложителя информация относно липсата на 
основания за отстраняване и съответствието му с критериите за подбор. 
1.4. В зависимост от етапа на процедурата кандидатите подават заявления за участие, а 
участниците – оферти. 
1.5. Заявлението съдържа информация относно личното състояние на кандидатите и критериите за 
подбор. 
1.6. Офертата съдържа техническо и ценово предложение. 
1.7. При изготвяне на заявлението и офертата всеки участник трябва да се придържа точно към 
обявените от възложителя условия. 
1.8. Офертите и заявленията за участие се изготвят на хартиен носител, на български език или 
придружени с превод на български език. 
1.9. До изтичането на срока за подаване на заявленията за участие или офертите всеки кандидат 
или участник може да промени, да допълни или да оттегли заявлението или офертата си. 
1.10. Всеки кандидат или участник в процедура за възлагане на обществена поръчка има право да 
представи само едно заявление или една оферта. 
1.11. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг 
кандидат или участник, не може да подава самостоятелно заявление за участие или оферта. 
1.12. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може 
да участва само в едно обединение. 
1.13. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни кандидати или участници в една и съща 
процедура. 
1.14. Кандидатите и участниците могат да посочват в заявленията за участие или офертите си 
информация, която смятат за конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна. Когато 
кандидатите и участниците са се позовали на конфиденциалност, съответната информация не се 
разкрива от възложителя. 
1.15. Кандидатите и участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на 
предложенията от офертите им, които подлежат на оценка. 
1.16. Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп до документацията за 
обществената поръчка чрез публикуване на профила на купувача на Интернет адреса, посочен в т. 
I.3) от обявлението, с което се оповестява процедурата.  
1.17. Всяко заинтересовано лице може да направи предложение за промени в условията на 
процедурата, посочени в обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата, в 
документацията за обществената поръчка и в описателния документ в 10-дневен срок от 
публикуването на обявлението в РОП, с което се оповестява откриването на процедурата. 
1.18. Разясненията по документацията, обявлението за изменение или допълнителна информация и 
решението за одобряване на обявлението се публикуват на профила на купувача на Интернет 
адреса, посочен в т. I.3) от обявлението, с което се оповестява процедурата и се приема, че всички 
заинтересовани лица, кандидати и/или участници са уведомени относно отразените в тях 
обстоятелства. 
1.19. Всички образци на документи са публикувани на профила на купувача на Интернет адреса, 
посочен в т. I.3) от обявлението, с което се оповестява процедурата. 
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1.20. Всички разходи по изготвяне и подаване на заявленията и офертите са за сметка на 
кандидатите и участниците. 
1.21. Кандидатите и участниците са длъжни да съблюдават сроковете и условията, посочени в 
обявлението и документацията за участие в процедурата на договаряне с предварителна покана за 
участие. 
1.22. Заявлението, съответно офертата се представят от кандидата или 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. Козлодуй, “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, 
Централно деловодство. 
1.23. Заявлението/офертата се представя в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се 
посочват: наименованието на кандидата/участника, включително участниците в 
обединението, когато е приложимо, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс 
и електронен адрес, наименование на поръчката, обособените позиции, когато е приложимо. 
1.24. При получаване на заявлението за участие или офертата върху опаковката се отбелязват 
поредният номер, датата и часът на получаването, за което на приносителя се издава документ. 
1.25. Не се приемат заявления за участие и оферти, които са представени след изтичане на крайния 
срок за получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост. 
1.26. При подготовката на заявленията за участие и на офертите, кандидатите и участниците са 
длъжни да спазват изискванията на Възложителя. 
1.27. Получените заявления за участие/оферти се отварят на публично заседание, на което могат 
да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени 
представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. 

1.28. Преди сключването на договор за обществена поръчка, участникът, определен за 
изпълнител, предоставя актуални документи в 7-дневен срок от поискването им, удостоверяващи 
липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените 
критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има 
такива. Във връзка със Закон за мерките срещу изпирането на пари /ЗМИП/, Правилник за 
прилагане на закона за мерките срещу изпирането на пари /ППЗМИП/, Закон за мерките срещу 
финансирането на тероризма /ЗМФТ/ и Вътрешните правила за контрол и предотвратяване 
изпирането на пари и финансиране на тероризма в „АЕЦ Козлодуй” ЕАД определеният за 
изпълнител участник представя и информация за идентификацията, дейността, произхода на 
средствата му и друга информация, свързана с прилагане на мерките срещу изпиране на пари чрез 
попълване на Въпросник - Приложение №4 от Вътрешните правила за контрол и предотвратяване 
изпирането на пари и финансиране на тероризма в „АЕЦ Козлодуй” ЕАД. 

По точка 10, 11 и 12 от Въпросника се представят декларации по чл.42, ал.2, т.2, чл.59, ал.1, 
т.3 и чл.66, ал.2 от ЗМИП, съответно Приложения №1, 2 и 3 от Вътрешните правила за контрол и 
предотвратяване изпирането на пари и финансиране на тероризма в „АЕЦ Козлодуй” ЕАД. 

Документите и опис на документите с подпис и печат се представят в оригинал. Образци на 
въпросник и декларации по ЗМИП се намират на профила на купувача на адрес:  

http://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=actuality&p1=communally_orders 
Изпълнителят на обществената поръчка се задължава да уведомява възложителя при промяна на 
обстоятелствата, свързани с идентификацията, по време на осъществяване на операцията или 
сделката или на професионалните или търговските отношения, като представят - за юридически 
лица и еднолични търговци официално извлечение от съответния регистър в 7-дневен срок от 
вписването на промяната, а за физически лица - съответните удостоверителни документи в същия 
срок от настъпването на промяната. 
1.29. Съгласно чл.34 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), 
при предварителния подбор в процедурите по чл.18, ал.1, т.2-7 от Закона за обществените поръчки 
(ЗОП), Възложителят няма право да изисква, а кандидатът няма право да представя оферта. 
1.30. Възложителят кани участниците да удължат срока на валидност на офертите, когато той не е 
изтекъл. Когато срокът е изтекъл, Възложителят кани участниците да потвърдят валидността на 
офертите си за определен от него нов срок. Участник, който не удължи или не потвърди срока на 
валидност на офертата си, се отстранява от участие. 
1.31. Възложителят кани класираните на първо и второ място участници да удължат срока на 
валидност на офертата, когато той не е изтекъл. Когато срокът е изтекъл, Възложителят кани 
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участниците да потвърдят валидността на офертата си за определен от тях нов срок. При не 
удължаване или не потвърждаване срока на валидност на офертата, същото ще се счита за отказ от 
сключване на договор. 
1.32. Когато определения изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или 
юридически лица и възложителят не е предвидил изискване за създаване на юридическо лице, 
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. 
1.33. С подаване на оферта се счита, че участниците се съгласяват с всички условия на 
възложителя, в т.ч. с определения от него срок на валидност на офертите и с проекта на договор. 
 
2. Изисквания към заявлението за участие в процедурата 
2.1. Всеки кандидат може да подаде заявление за участие в предварителния подбор в срока 
посочен в точка IV.2.2) от обявлението. 
2.2. Заявлението за участие в предварителния подбор включва опис на представените документи и: 
2.2.1. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в съответствие с 
изискванията на чл.67 от ЗОП и условията на възложителя. 
ЕЕДОП се подписва съгласно чл.40 и чл.41 от ППЗОП и се изготвя по приложения образец, 
публикуван на профила на купувача на адрес: 
http://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=actuality&p1=communally_orders&psub=com_procedures
&id=4276 
ЕЕДОП се представя в офертата, в електронен вид, цифрово подписан, във вид който не позволява 
редакция (PDF формат), приложен на CD. 
Указания за подписване на ЕЕДОП с електронен подпис от участници са публикувани на адрес 
http://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=actuality&p1=communally_orders 
Чрез представяне на единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) кандидатът 
декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор, 
посочени в обявлението, с което се оповестява откриване на процедурата, а именно: 
*обстоятелствата по чл.54, ал.1 от ЗОП: 
- В Част ІІІ, Раздел А кандидатът следва да предостави информация относно липсата или 
наличието на обстоятелства по чл.54, ал.1, т.1 от ЗОП за присъди за следните престъпления: 
1. Участие в престъпна организация – по чл.321 и 321а от НК; 
2. Корупция – по чл.301 – 307 от НК; 
3. Измама – по чл.209 – 213 от НК; 
4. Терористични престъпления или престъпления, които са свързани с терористични дейности - по 
чл.108а, ал.1 от НК; 
5. Изпиране на пари или финансиране на тероризъм – по чл.253, 253а, или 253б от НК и по чл. 
108а, ал. 2 от НК; 
6. Детски труд и други форми на трафик на хора – по чл. 192а или 159а - 159г от НК. 
- В Част ІІІ, Раздел В, поле 1 от ЕЕДОП кандидатът следва да представи информация относно 
липсата или наличието на обстоятелства по чл.54, ал.1, т.1 от ЗОП за престъпления по чл.172 и 
чл.352 – 353е от НК. 
Кандидатите посочват информация за престъпления, аналогични на посочените при наличие на 
присъда в друга държава членка или трета страна, съгласно изискването на чл.54, ал.1, т.2 от ЗОП. 
- В Част ІІІ, Раздел Б от ЕЕДОП кандидатът следва да представи информация относно липсата или 
наличието на обстоятелства по чл.54, ал.1, т.3 от ЗОП. 
- В Част ІІІ, Раздел В от ЕЕДОП кандидатът следва да представи информация относно липсата или 
наличието на обстоятелства по чл.54, ал.1, т.4-7 от ЗОП.  
*обстоятелствата по чл.55, ал.1, т.4 и 5 от ЗОП: 
- В Част ІІІ, Раздел В от ЕЕДОП кандидатът следва да представи информация относно липсата или 
наличието на обстоятелства по чл.55, ал.1, т. 4 и 5 от ЗОП.  
*специфични национални основания за отстраняване: 
- осъждания за престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 255а и чл. 
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256 - 260 НК (чл. 54, ал.1, т. 1 от ЗОП); 
- нарушения по чл.61, ал.1, чл.62, ал.1 или 3, чл.63, ал.1 или 2, чл.228, ал.3 от Кодекса на труда 
(чл.54, ал.1, т.6 от ЗОП);  
- нарушения по чл.13, ал.1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност в сила от 
23.05.2018 г. (чл.54, ал.1, т.6 от ЗОП);  
- наличие на свързаност по смисъла на пар. 2, т.45 от ДР на ЗОП между кандидати/участници в 
конкретна процедура (чл.107, т.4 от ЗОП);  
- наличие на обстоятелство 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; 
- обстоятелства по чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 
придобитото имущество 
В Част ІІІ, Раздел Г от ЕЕДОП кандидатът следва да представи информация относно липсата или 
наличието на посочените специфични национални основания за изключване. 
*информация за техническите и професионални способности по чл.63 от ЗОП, а именно: 
- Кандидатите да са изпълнявали дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на 
предмета на обособената позиция, за последните 3 години от датата на подаване на заявлението 
(под идентични или сходни да се разбира:  
- за обособена позиция № 1 - производство и/или доставка на пътнически микробуси; 
- за обособена позиция № 2 - производство и/или доставката на влекач за превоз на тежки и 
извънгабаритни товари; 
- за обособена позиция № 3 - производство и/или доставката на автомобили с повишена 
проходимост; 
- за обособена позиция № 4 - производство и/или доставката на леки автомобили; 
- за обособена позиция № 5 - производство и/или доставката на сметоизвозни автомобили) 
Обстоятелството се декларира в Част IV, раздел В, т. 1б)  от ЕЕДОП. 
*информация за подизпълнителите 
Кандидатите посочват в ЕЕДОП дали възнамеряват или не да възложат на подизпълнители 
изпълнение на дял от поръчката и ако да, посочват подизпълнителите в раздел В или Г на част II 
от ЕЕДОП, а вида и процентното изражение на дела от поръчката, който ще възложат на всеки 
подизпълнител - в раздел В на част IV, т.10 от ЕЕДОП.  
Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела 
от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от 
процедурата. 
Когато кандидат използва подизпълнители, той трябва да може да докаже, че ще разполага с 
техните ресурси, като представи доказателство за поетите от подизпълнителите задължения. 
Когато кандидатът е посочил, че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя 
отделен ЕЕДОП, който съдържа информацията по чл.67, ал. 1 от ЗОП. 
*информация за използване на капацитета на трети лица 
Кандидатите могат за конкретната поръчка да се позоват на капацитета на трети лица, независимо 
от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и 
финансовото състояние, техническите и професионалните способности.  
Обстоятелството относно това дали ще използват или не капацитета на трети лица, кандидатите 
посочват в раздел В на част II от ЕЕДОП. 
По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност и опит за изпълнение на 
поръчката, кандидатите или участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако  
тези лица ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този 
капацитет. 
Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които 
кандидатът или участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията 
за отстраняване от процедурата. 
Когато кандидат се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще 
разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения. 
Когато кандидатът 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, който 
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съдържа информацията по чл.67, ал. 1 от ЗОП. 
*информация за обединенията 
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.  
Когато кандидатът или участникът е обединение, което не е юридическо лице, ЕЕДОП се подава 
от всеки от участниците в обединението. При необходимост от деклариране на обстоятелства, 
относими към обединението, ЕЕДОП се подава и за обединението. 
*информация за клон на чуждестранно лице 
Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен кандидат или участник в процедура за 
възлагане на обществена поръчка, ако може самостоятелно да подава заявления за участие или 
оферти и да сключва договори съгласно законодателството на държавата, в която е установен.  
Ако за доказване на съответствие с изискванията за технически и професионални способности 
клонът се позовава на ресурсите на търговеца, клонът представя доказателства, че при изпълнение 
на поръчката ще има на разположение тези ресурси. 
2.2.2. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо: 
Когато за кандидат е налице някое от основанията по чл.54, ал.1 от ЗОП или посочените от 
възложителя основания по чл.55, ал.1, т.4 и 5 от ЗОП и преди подаването на заявлението за 
участие той е предприел мерки за доказване на надеждност по чл.56 от ЗОП, тези мерки се 
описват в ЕЕДОП. 
Като доказателства за надеждността на кандидата се представят документите по чл.45, ал.2 от 
ППЗОП.  
Доказателствата се представят в оригинал или в заверено с гриф „Вярно с оригинала” копие, 
подпис на лице с представителни функции и свеж печат.  
2.2.3. Документите по чл.37, ал.4 от ППЗОП, когато е приложимо: 
Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, същият трябва да представи копие 
от документ за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната 
обществена поръчка: 

1. правата и задълженията на участниците в обединението; 
2. разпределението на отговорността между членовете на обединението; 
3. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. 

Документът се представя в заверено с гриф „Вярно с оригинала” копие, подпис на лице с 
представителни функции и свеж печат.  
2.2.4. Декларация по чл.135, ал.5 от ЗОП за подаване на оферта 
Документът се изготвя по приложения образец на декларация към настоящата документация, 
подписва се задължително от лице с представителни функции и се представя в оригинал. 
2.2.5. Декларация за произход на стоката. 
Документът се подписва се задължително от лице с представителни функции и се представя в 
оригинал. 
 
3. Изисквания към офертата за участие в процедурата 
3.1. В процедурата само кандидати, които възложителят е поканил след проведен предварителен 
подбор, могат да подадат първоначални оферти, които да послужат като основа за провеждане на 
преговори. 
3.2. Участникът представя офертата си в срок, посочен в поканата за участие в договарянето. 
3.3. Офертата се изготвя по образеца, приложен към документацията за участие в процедурата, и 
съдържа опис на документите. Условията в образците от документацията за участие са 
задължителни за участниците и не могат да бъдат променяни от тях, освен в указаните от 
възложителя случаи. Опаковката на офертата съдържа техническо предложение и отделен/и 
запечатан/и непрозрачен/и плик/ове с надпис: “Предлагани ценови параметри”. Когато 
участник подава оферта за повече от една обособена позиция, за всяка от позициите се представят 
отделни запечатани непрозрачни пликове с надпис: “Предлагани ценови параметри”  с 
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посочване на обособената позиция, за която се отнасят, поставени в опаковката на офертата. 
3.4. Офертата включва: 
Титул на офертата, съдържащ точен списък на документите, които участникът прилага. 
Документът се изготвя по приложения образец към настоящата документация и се представя в 
оригинал. 
 
3.4.1. Техническо предложение, съдържащо: 
3.4.1.1. Предложение за изпълнение на поръчката: 
3.4.1.1.1. Спецификация на стоките за доставка, за съответната обособена позиция с 
включени наименование, технически характеристики, описание, производител и страна на 
произход, количество, както и срок за доставка и др., които трябва да бъдат описани в 
съответствие с изискванията на Технически задания № 17.АТ.ТЗ.1106, 17.АТ.ТЗ.522, 18.УС.ТЗ.03, 
18.МОС.ТЗ.374, 18.УОС.ТЗ.314  по съответната обособена позиция. 
Спецификацията се изготвя за всяка обособена позиция, за която участникът е подал оферта по 
приложения образец по т.I.1.1. към офертата, подписва се от лице с представителни функции и се  
представя в оригинал. 
3.4.1.1.2. Документи, удостоверяващи, че предлаганите за доставка стоки отговарят на 
изискванията на документацията /например: приложен снимков материал, каталози и/или 
брошури и/или други документи удостоверяващи посочените технически характеристики /. 
Документите се представят за всяка обособена позиция, за която участникът е подал оферта в 
оригинал или заверени с гриф “Вярно с оригинала”, свеж печат и подпис от лице с представителни 
функции. 
3.4.1.2. Друга информация и/или документи, изискани от възложителя: 
3.4.1.2.1. Надлежно оформен от производителя документ, даващ разрешение за: 

- Обособена позиция № 1 – Доставка на нови пътнически микробуси, съгласно ТЗ 
№17.АТ.ТЗ.1106 – 2 /два/ броя - продажба /дистрибуция/ и извършване на гаранционно 
обслужване на стоките, в случай, че участникът не е производител. 

- Обособена позиция № 3 – Доставка на автомобил с повишена проходимост, съгласно 
ТЗ №18.УС.ТЗ.03/21.02.2018 – 1 /един/ брой - продажба /дистрибуция/ на стоките, в случай, че 
участникът не е производител. 

- Обособена позиция № 4 – Доставка на високопроходим лек автомобил, тип „Пикап”, 
за пробоотбор и радиационен мониторинг на околната среда, съгласно ТЗ №18.МОС.ТЗ.374 – 
1 /един/ брой. - продажба /дистрибуция/ на стоките, в случай, че участникът не е производител. 

- Обособена позиция № 5 – Доставка на два броя сметоизвозни автомобила, съгласно 
ТЗ №18.УОС.ТЗ.314 – 2 /два/ броя - продажба /дистрибуция/ на базовият товарен автомобил 
(преди да бъде трансформиран като сметоизвозен), в случай, че участникът не е производител. 
Документът се представя заверен с гриф “Вярно с оригинала”, свеж печат и подпис от лице с 
представителни функции. 
3.4.1.2.2. Документ удостоверяващ екологична категория (EURО 6) на предлаганите 
автомобили. 
Документът се представят за всяка обособена позиция, за която участникът е подал оферта заверен 
с гриф “Вярно с оригинала”, свеж печат и подпис от лице с представителни функции. 
3.4.1.2.3. Програма за гаранционна поддръжка с определени срокове, правила и отговорности, 
чието минимално съдържание, трябва да покрива изискванията посочени в Техническите задания.  
Документът се представят за всяка обособена позиция, за която участникът е подал оферта заверен 
с гриф “Вярно с оригинала”, свеж печат и подпис от лице с представителни функции. 
3.4.1.2.4. Предложение за изменение и/или допълнение на клаузите на проекта на договор, 
(ако има такива). 
Документът се представя в оригинал и се подписва от лице с представителни функции. 
3.4.2. Ценово предложение, съдържащо: 
3.4.2.1. Ценова таблица с единична цена и обща предлагана цена за изпълнение на поръчката за 
съответната обособена позиция в лева (без ДДС), формирана при условие на доставка DDP АЕЦ 
Козлодуй (Incoterms 2010) с включени всички разходи за доставка до склад на Възложителя, 
опаковка, транспорт, наем, такси и други дължими суми. 
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Ценовата таблица се изготвя за всяка обособена позиция, за която участникът е подал оферта, 
съгласно приложения по т.II.1. образец към офертата, представя се в оригинал, подписана от лице 
с представителни функции. 
3.4.2.2. Вида и дела от общата стойност на поръчката, за всеки от подизпълнителите (в 
случай че участникът ще използва подизпълнители или е обединение). 
Документът, описващ разпределението на дейностите между основния изпълнител и 
подизпълнителя/ите с видовете работи, които ще изпълнява всеки от тях, и стойността на 
съответната част в лева и в процент от общата стойност на офертата, се представя в свободен 
текст, в оригинал, със свеж печат и подпис от лице, което може самостоятелно да представлява 
участника. 
Ценовото предложение се изготвя по приложения образец по т.II.1.1. към офертата, подписва се от 
лице с представителни функции и се  представя в оригинал. 
3.5. Посочените в офертата цени подлежат на договаряне, но се фиксират със сключването на 
договор.  
3.6. Допуснати в офертата аритметични и технически грешки и пропуски в определянето на цената 
са единствено за сметка на участниците. 
3.7.  При допуснати аритметични грешки, изразяващи се в несъответствие между единична и обща 
цена, ще се взема предвид единичната. При несъответствие между изписаната цифром и словом, 
за вярна се приема изписаната словом. 
3.8. Единичните цени за всяка позиция от спецификацията се формират при условие на доставка 
DDP “АЕЦ Козлодуй” (съгласно Incoterm’s 2010) и включват всички разходи за доставка до 
площадката на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, опаковка, транспорт, такси и други дължими суми. 
3.9. Офертата и всички документи, които са част от нея, следва да бъдат представени в оригинал 
или да са заверени, когато са ксерокопия, с гриф “вярно с оригинала“, подпис на лицето, 
представляващо участника и свеж печат. 
3.10. В офертата и приложените документи не се допускат никакви вписвания между редовете, 
изтривания или корекции, освен ако са заверени с подписа на лицето представляващо участника и 
свеж печат. 
3.11. Документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителни функции или 
от упълномощени за това лица. 
 
4. За всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за обществените 
поръчки и Правилника за прилагането му. 
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