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Настоящите въц)ешни правила за възлaгане на обществени поръчки на,,Брикел'' ЕА!/прмилатаl опредеJIят задължеЕията на длъж остЕите лица, които участват в процеса напрогнозиране на потребностите, плапир Iе на процедурите, подготовка и провеждаЕе на
общественшге поръчки, действията при обжшtване 

"u 
процaдур"rе, сключване на договорите,изпъJIнение и кон'рол на. скJIючените договори, при спазване на разпоредбите на Закона за

обществените поръчки и Правилника зч ,rp"n**"ro ,у (ППЗОП).
правилата }реждат вътрешния ред и условията за водене на регистър и досиета на

възлаганите обществени поръчки.

I. ПРОГНОЗИРАНЕ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ. ПЛАНИРАНЕ.
1.1. Определянето па необходимите доставки, уqrryги или строителство е етап, в който

ръководителите Еа отделните цехове, отдели и звена извършват апализ на потребностите на
-Брикел" EAff от възлагане на обществени поръчки, *оrrо 

"о"д"u да бъдат удовлетворени запериод от 12 месеца. J-i
1,2, Плановите потребности за следващата календарна година на отделните цехове,отдели и звена се изготвят до 20 октомврп от съответните им ръководители, като се взематпредвид сIOIадовите наJIичности, плана за годишЕите ремонти, предвижд€lните инвестиции иочакваната производствена прогрm,rа. Предст.вят се в типова форма, утвърдена от ръководствотоЕа дружеството за всяка отделЕа годиIl4 за обобщаване Еа хартиеЕ и елекlроЕеII носител в отдел

,,Поддръжка и ремопт'' на,,Брикел'' ЕАД.
1.3. Обобщени потребпости па .Щружеството.

На основата на змвеците годишЕи потребности Еа отделните цехове, отдели и звена в срок до 30октомври отдел ,,Поддръжка и ремонт'' изготвя:
ител, съдържаща годишните потребности на
СМР;
еството - изготвя се съвместно с отдеп

гоДина:епитепоръчкизасЛеДВащатакаленДарпа
1.4.1. На основание т.1.3, в срок до 15 ноември се изготвят .'Графици 

за възлагане на поръчките''
се изготвят съвместно от отдел ,,Поддръжка и
жанието на графиците се опредеJIят със Заповед

1,4,2, При изготвяне на графиците за възлагане на поръчкпте, следва да се вземат в предвид:- Годишните потребности на .Щружеството о, до"r*о", у"оуги, СМР;
- Складовите наJIичности на змвените стоки или техни еквиваленти;
- Плана за годишЕите ремонти и производствената програма;
- Предвижданите инвестиции;

а обществена поръчка, включително вида Еа

тацията;
лно за получаваЕе на заrIвления за участие или
говора.

производствата по обжа,rва 
з:жоноустtшовени срокове, вкJ]ючителЕо тези в

Ее, извършвzu{е ца контрол от АоП, когато е приложимо, KalKTo иначалния момент и срока за изпълЕеIlие на договора.
1.5, окопчателен График за възлагапе ца поръчките:
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1,5,1, Въз основа на така изготвеЕите графици се изготвя окончателен график за възлагане наобществените поръчки.
1,5,2 окончател:тият график за възлaгане на поръчките се изготвя от отдел ,,Търговски.' в срок
до 30 ноември, Преди подписването му се съгласува от ръководителите на отделните змвители -
цехове, отдели И ,,ФСо'' и Главен инженер по експлоатация,
Главен инженер п
1.5.З. Планирани ели и звена, за които възложиl.елят е приел,
че са сходни _и систематично свързани, се планират в окончателния график в една процед}ра собособени позиции,'като се отбелязва Ko"*p"r"uri .rоa"ция от кой отдел е зtUIвена.
1,5,4, Обществена tIоръчка, която не е включена В графика за възлагаЕе на поръчките, се счита занепланирана.
1,5,5. окончателниirт график не съдържа поръчки възлагани по реда Еа чл. 20, ал.4 от ЗоП.
1,5,6, Видът на процедурата, определен в графика за възлагаЕе на поръчките, може да бъдепроменен от:
- възложителя;
- отдел ,,Правен ";
-комисията, определена от възложителя да предложи вида
докумеЕтацията за участие;

на процед}рата и разработи

П. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ.
2.1. Подготовка на обществена поръчка.

2,1,1, Заявители на обществени поръчки в дружеството са ръководителите на отд9лните цехове,отдели и звена в дружеството.
ик на планираните поръчки, заявителите на
ане на обществеЕа поръчка. Заявката се изготвя
ец.

А) Техническа спецификация. Когато поръчката е разделеЕа на обособени позиции за всякапозиция се изготвя отделна техническа спецификация. Изготвя се и се подписва от технически
лиIIа със съответната професиона,rна компетентност, съобразно пред\4ета Еа поръчката.
Б) Инвестиционни и други проекти, вклюt{ително констр}ктивна документация, когато сеизискват за подготовка на офертата. Когато обема Еа док}меЕтите е голям същите се представятна електронен носител.

нка на офертата, когато е приложимо;
на поръчката;
необходимо;
и подписват от съответните технически лица иначалник цеха,/ ръководител отдела, инициирал поръчката.

2.1.5, Срок за изготвяне на заявка за общ""rua"ч rорrrоu,
- Заявки за обществени поръчки - открита процедура, ограЕичена процедура; процедура надоговаря
/месец, п КРаиЕата дата

- Заявки
месеца, преди крайната дата./месец, посочен u по-късно от 3

надоговор; - За сключване

поръчки, възлагани по реда на чл.20, а,т.3 от ЗоП, чрез събираrе на-късно от 1 месец преди крайната дата./месец, по"о.rЁ, в графика за
а скJIючване на договор.
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- Заявки за поръчки, възлагани чрез ква,тификационца система - не по-късно от 2 месеца преди
очакваIftlта дата за сключване на договор.
2.1.6. Заявката се съгласува от Главеп инженер в зависимост от предмета на зzrявката и се
утвърждава от Изпълнителния директор.
2.1 .7. Утвърдената заjIвка се предава в отдел ,,Търговски" за изпълнение.
2.1.8. Утвърлената зФIвка се завежда в електронния регистър на процедурите в отдел
,,търговски". Всяка,процедура за възлагане на обществена поръчк4 с изключение на поръчките
на стойност под прага определен в чл.20, а,r.4 от ЗоП, полrIава пореден уникален номер.
2.1.9. Съществена промяна на одобрена зzlявка или на приложение към нея (техническа
спецификация или начин на образуване на прогнозната стойност) се допуска след мотивираlо
писмено искzlне от заlIвителя до ръководитеJUI на отдел ,,Търговски". Промяната се съгласува от
Главеция инжеЕер и разрешава от Изпълнителния !иректор.
2.1.10. При подготовката за възлагане на обществена поръчка зzшвителите могат да,проведат
пазарни консултации при спазваЁе на правилата на чт. 44 и сл. от ЗОП, като потърсят съвети от
независими експерти или органи, или от у{астници на пазара.
2.1.11. Заявка за процедур4 възлагана чрез квалифиКационна система, не може да бъде с
прогнозна стойност по-малка от 5 000 лв. без .Щ.ЩС, освен в сл)лalите на обективна необходимост,
посочени в змвката или в прилежаща към нея обосновка.

2.2 Определяне на прогнозната стойност на обществените поръчки.
2.2.1. Прогнозната стойност на обществената поръчка се определя към датата на решеIIието на
възложителя за нейното откривalIlе.
2.2,2. Стойността на обществената поръчка се изчислява съгласно правилата, посочени в чл. 21
от ЗоП.
2.2.3. Когато обособена позиция, планирана в графика за обществени поръчки, се възлага
сirмостоятелно, се спазва редът, приложим за общата стойност на поръчката. В този случай в
за,Iвката изрично се посоrIва, че поръчката е част от плаЕирана поръчка, предмета,
наименованието и точката от графика.
2,2.4. обособена,/и позиция/и, от планираЕа обществена поръчкц може да бъде/ат
възложена-/агаНи по реда на чл.21, ал.6 от ЗоП само arкo е предварително планирaша като такава,
при спазване разпоредбите на Зоп. В този случай в заJIвката изрично се посочва, че поръчката е
обособена позиция от плzlнирана поръчка, предмета, нмменованието и точката от графйка.

2.3. Изготвяпе на технически спецификации за изпълЕение предмета на поръчката
2.З.1. Техническите спецификации, се изготвят съгласно чл.48-52 от ЗоП. Те трябва да дават
възможност за равен достъп Еа кандидатите или )лIастниците за участие в процед}рата и да не
създават необосновани пречки пред конкуренцията. Съдържанието им трябва да е изчерпателно
във връзка с предмета на зaшвката или обособена позиция от него.
2.з.2. Техническите изисквания със специфичен характер, за които в дружеството няма
подготвени лица с необходимата професионална квалификация и прzlктически опит в
съответствие с обекта и сложността на поръчките, могат да се възлагат на външен експерт.
Когато се налага привличане на външен експерт за подготовка на технически спецификации
и/или методика за оцеЕка на офертите, змвителя прави писмено предлоя(ение до Изпъltнителния
директор, в което посочва:
- областта на професионална компетентност на външния експерт;
- предложение за избор на външния експерт - от списъка по члl, 229, а,т.1, т. 17 от ЗоП или
коЕкретно лице, което да бъде привлечено като външен експерт (ако има такова), или чрез
провеждане на обществена поръчка.
2.З.3. Приложения към техЕическото задание:
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- за строителство - одобрени проекти с количествени сметки и определена категория и група
строех(, чертежи и скици, когато няма проект също с количествени сметки и др.
- за дOставки - чертежи, стандарти, катЕIлози, възможни откJIонения в технически и
фlъкционапни изисквания, графици и др.
- за услуги - изисквания и описание Еа ангажимента, графици и др.

Всички приложеЕи док}менти към техническото задание и самото задание трябва
обективно и всеобхватно да описват предмета на поръlшатц цачина на изпъJIIIеЕие със
съпътстващата документация, да изясцяват чрез ясни изисквания кои кандидати могат да я
изпълнят без допусiане на дискриминация.

Техническото задание и приложенията му се представят на отдел ,,Търговски" в оригиЕал с
цел сканиране и публикране в профила на к}тIувача на ,,Брикел" ЕА,.Щ и предоставяне на
информация на бъдiещите кандидати, даваща публичност, прозрачноот и възможност за участие,
2.3.4. Когато змвителят изисква представяне на мостра, предмет Еа доставката, в заrIвката или в
техническата спецификация посочва за какво ще бъде използвана, кои показiтели ще бъдат
изследвани, за да се установи съответствие с техническите спецификации, както и дilли в
резултат на изследването на мострите ще бъде нарушеЕа тяхната цялост или търговски вид.

ПI. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА.
3.1. !лъжпостни лица, участващи в процеса Еа подготовка и провеждане нд

обществена поръчка
3.1.1. Ръководител отдел ,rТърговскп" - Координира цялостЕия процес на подготовка и
провеждане Еа общеотвени поръчки в Щружеството, като има 0ледните задължения:
- Изготвя окончателец график за възлагане на поръчките, въз основа на графиците на
пл.шlираIIите процедури ;

- Контролира приемането и разпределянето на поO,ьпващите заuIвки за възлагане на
обществени поръчки, като определя отговорник по подготовка и провеждане на поръчката и при
необходимост опредеJUI срок за изготвяне Еа док)ментацията и обявлението за обществена
поръчка-/поканата, в зависимост от специфичността и срочността на предмета на обществената
поръчка и мястото за реarлизирането й, като при констатирilца непълнота и/или неточяост и/или
непълна информация в заuIвката, я връща на заявителите за корекция.
- Контролира сроковете за изготвяне и съглас}ъане на документациите, както и цялостния
процес по провеждzlнето на обществените поръчки и архивирането им.
- Контролира сроковете и цялостния процес при създаваЕе на ква,rификационни системи.
- Контролира комплектуването на досието на процедурата.
- Контролира срочното сключване на договор/и с определения/те за изпълнител/и уrастник/ци,
съгласно изискванията на Зоп.
- Контролира изготвянетО и изпращаЕето в срок до определените в нормативни.l,е документи
органи на цялата информация за хода Еа процедурата за възлагане на обществени поръчки.
- Изготвя отчета за стартираните процед}ри.
- Контролира спазването на всички изисквilния на нормативните документи в цялостния процес
от обявяването на процедурата за възлагане на обществена поръчка до подписването на
договора. респективно до прекратявaшето й и архивирането на досието й.
- Предлага състава на комисиите на изпълнителIrия директор, съгласува заповедите за
назначаване на комисиите за подготовка на документации и за отваряне и оценка на постъпили
збIвления и оферти.

тел.:041в1 621 28
тел/факс: 0418/ 62З 93,

Стр.5 от 21



/ll

Ё//кD БlРРаКЕrт ЕАд
6280 тел.: О418/ 621 28
гр. Гълъбово теЛ/факС: О418/ 62З 9З,
обл Ст. Загора

- Съгласува докладите за стартирiше на обществени поръчки.
- Съгласува кореспоцденцията с определеците в нормативните докуI\{енти оргzlни, кандидатите,
участниците и изпълЕителите на обществената поръчка.
- Съгласувl решенията по чл.22 от ЗОП.
, Отговаря за своевременно публикуване Еа отговори на зададени въпроси за разясцения ло
док}меЕтацията от заинтересовани лица в хода на процедурата.
- Съгласува договорите за възлагане на обществени поръчки.
3.1.2 !лъжностнп .iицо от отдел ,rТърговски'.
- Въз основа на графиците на планираните процедури, постъпили от зчUIвитеJrите, изготвят
окончателен график за възлагане на поръчките;
- Приемат и рaвпределят постъпващите заJIвки за възлагане на обществени поръчки, като
определя отговорник по подготовка и провеждане на поръчката и при необходимост .определя
срок за изготвяне на док}ментацията и обявлението за обществена поръ,rка,/поканата, в
зависимост от специфичността и срочността на предмета на обществената поръчка и мястото за
реализирането й.

- При констатирана непълнота и/или неточно ст иlили непълна информация в змвката, я връща
на заJIвителите за корекция.
3.1.3. Отговорпик по подготовка и провеждапе на обществеIrата поръчка.
определя се от ръководител отдел ,,търговски''. Има следните задължения:
- Изготвя заповед за ЕазЕачаване на комисия, която да определи вида на процед}рата и

разработи локlментациJIта за участие.
- Комисията по предходната точка има право да промени или предложи други критерии за
подбор към 1лтастниците/кандидатите, различни от предпожеЕите в зiUIвката.
- Изготвя проект на документация, включително проект на договор, и я съгласува. Осигурява
съгласуването на документацията от:

/ Членовете на комисията за подготовка и разработване на документацията за участие;
/ Ръководителите IIа отделите-зfuIвители,
/ [руги лица, ако е необходимо.

- Изпраца информация в Системата за слуlаев избор на Аоп.
- В случай, че процедурата е избрана за контрол - изпраща документите, по реда на Зоп и
ппзоп.
- Публикува в профила на кlтrувача документите по обществената поръчка, в сроковете посочени
в ЗОП и ППЗОП, включително разяснение,
- В слуrай на подадена жа,чба изпраща до Аоп информация за хода на процедурата при
производство по обжалване.
- Уведомява предварително ръководител отдел ,,търговски" за датата на отваряне на зfuIвленията
или офертите, пликовете с предлагани ценови параметри.
- Подготвя заповедите за назначаване на комисии за отваряЕе на зIUIвJIенията или офертите.
- Съхранява досието на процед}рата до предаването му на отговорника за провеждане на
процедуратq ако е рал}личен от отговорIIика по подготовката на процедурата.
- Уведомява състава на комисията за датата, мястото и часа на провеждане на заседанията.
- Подготвя декларации по чл.l0З, м.2 от ЗОП и осигурява подписваЕето им от комисията.

Стр,6 от 2l



ш БрkакЕ-rт ЕАд
6280
гр. Гълъбово
обл- Ст. Загора

тел.: o418l 621 28
тел/факс: 0418/ 623 93,

- Изготвя проекти на протоколите и окончателния протокол/доклад от заседaшията Еа комисията.
- Изготвя решенията по ч11.22, ал. 1 от ЗОП.
- Изготвя уведомителни писма до кандидатите и участниците с информация за резултатите от

рiвглеждането на заявленията /офертите/ или прекратяваlне на процедурата.
- Изготвя проекта на договора и след съгласуването му и окомплектоваЕето с необходимите

документи, осигурява подписването му в сроковете определени в ЗОП и ППЗОП.
- След приключване на обществената поръчка, отговаря за публикуването Еа документите,
съгласно ,.r"*uunr"ru na ЗОП и ППЗОП, в профила на купувача.
- При на-llичие на обстоятелствата по ш.1 10, ал,2, т.4 от ЗОП, съвместно с отдел ,,Правен",
изготвя доклад до Изпълнителния .Щиректор.
- В слуrай на подадена жа:rба представя на отдел ,,Правен" необходимите документи за
комплектуваЕе на преписката до КЗК или ВАС
- Изготвя обявленията за възлагане/невъзлагане на поръчка, за изменение llа договор за
обществена поръчка, за приключвzlне на договорите за обществени поръчки,
- След приключване на обществената IIоръчка и подписването на договора, проверява пълнотата
на комплекта на цялото досие и съставя опис на документите, съдържащи се в него.
- След попучаване на докiвателства за изпълнението на договора изготвя писмо за
възстановяването на гаранцията за изпълнение на договора.
- Изготвя писмо до контраIента за удължаване срока на валидност на гарzlнцията за изпълнение
на договора в случаите когато същата е банкова или застраховка.
- След полl,чаване на доказателства за изпълнението на договора изпраща до АОП информация
за прикJIючване на договора.
3.1.4. Щлъжностни лица от отдел ,rПравец"
Имат следните задължения:
- Участват в работата на комисиите за подготовка па процедурите, като отговарят за
правилното определяне на правЕите основания за стартиране на поръчките и изготвянето на
критериите за подбор към кандидатите и участниците в съответствие с разпоредбите на ЗОП.
- Изготвят окончателния проект на договор.
- Съгласуват док}ментациите за у{астие.
- Съгласуват разясненията по поръчките, когато е приложимо.
- Участват в работата на комисиите за провеждане на поръчките, като следят за
законосъобразното им провеждаЕе и извършват оценка Еа съответствието на подадените
заявления/оферти с изискванията на ЗОП и ППЗОП.
- Изготвят мотивите за отстраняване на участниците или кандидатите.
- Изготвят окончателния текст на договорите за възлагане на обществени поръчки, преди
подписването им.
- Проверяват документите предстiвепи от участник преди сключване на договора.
- Съгласуват гаранцията за изпълнение на договор и/или гаранцията, обезпечаваща
гаранционния срок, в случzмте когато е банкова гаранция или застрiжовка.
- Изготвят мотивите и съгласуват решенията на възложитеJuI за прекратяване на общеотвената
поръчка.
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- Когато гараЕцията за изпълнение на договора е под формата Еа паричЕа с}ма, отговарят за
своевременЕото й освобождаване.
- Съхраняват оригиналите на банковите гаранции за авансово плащане.
- Инкасират начислените неустойки и гаранции за изпълЕение по договорите.

IV. ПРОВЕЖДАНЕНАПРОЦЕДУРА.
4.1. .Стартиране на процедурата по провеждане на обществена поръчка.

Провеждането на обществена поръчка се организира от отдел ,,Търговски" Ilри стриктно,
спазване изискванията На ЗОП, Правилника за прилагането му и Еастоящите правила. Контролът
осъществява Ръководител отдел,,Търговски".
4.1.1. .Щоryментация за участие се изготвя за всяка обществена поръчка, която съгласно
утвърдения план - график, предстои да се възлага с процед}ра по чл. 18, ап. 1, т. 1,- т. 3, т. 6 - т. 8
и т. 11 - т. 13 от ЗОП, както следва:

l. открита процедура;
2. ограничена процедура ;

3. състезателна процедура с договаряне;
4. състезателен диалог:
5. партньорство за иновации;
6, договаряне без предварително обявление;
7. конкlрс за проект;
8. публично състезание,
9. пряко договаряне.
.Щокументацията за участие при провеждапе на процедури по ЗоП има задължитеJIното

съдържаЕие съгласно разпоредбите на ЗОП.
4.1.2. Обществената поръчка стартира с изготвянето на Заявка от Заявителят на поръчката за
необходимостТа от провеждане на обществената поръчка и нейното стартиране. ,Щокладът на
отговорника за провеждане на процед}рата съдържа предложеЕие за определяне на отговорните
служители за подготовка на документацията, срок за изготвяне на докумеЕтацията за )цастие,
който се определЯ в зirвисимост от обема и сложността на поръчката, но не може да бъде по
кратък от 10 работни д{и при процед}ри по ЗОП.
4.1.3 Изпълнителният директор издава заповед, с която нrч}начава комисия за подготовка на
док}ментацията по обществената поръчка.
4.1.4. Служителите, определени със заповедта по т. 4.1.3 подготвят проекта на документация за
участие в процедура по Зоп, която включва регламентираните в Зоп и правилника за
прилагането му, докумеI]ти. Изготвеният проект на докyп,Iептация се съгласува с отдел ,,Правен'',по отношение на съответствието на док}ментациJIта с рarзпоредбите па действащото
законодателство, с отдел ,,ФСо" по отношеЕие на прогнозна стойност на поръчката, както и
клаузите на проекта на договор, касаещи условията, сроковете и начина на плащане, гараIiцията
за изпълнение и неустойките при неизпълнение на договора. След съгласуваЕето, служителите,
определени със заповедта по т. 4.1.3 окомплектоват окоЕчателно документацията за участие и
представят на Възложителя за утвърждаване.
4.1.5. Когато конкретна процедура по ЗоП подлежи Еа предварителен контрол ло чл.229, ал.1,
т.7 от Зоп, след окончателното окомплектоване и съгласуваЕе на док}ментацията за )ластие,
същите се изпращат в Агенция за обществени поръчки за осъществяване на предварителен
контрол.

4.2. Провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка по Зоп
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4.2.1. След подписване на решение за откриване на процедура за възлагане на обществена
поръчка по ЗОП, комисията по т. 4.1.3 предоставя на електронен носител документите,
регламеЕтирани с разпоредбите на ЗОП и ППЗОП за съответната процедура.
4.2.2- Служителят, определен със заповед ца Изпълнителния директор за изпълнение на
функuиите на упълномощен потребител, отговаря за изпращане за вписване в РОП на решението
и обявлението за обществена поръчка и публикуване под формата на електронIlи докр{енти, в
"Официален вестник" на Европейския съюз в IIредвидените в закона случаи и в профила на
купувача. След изпращане на решението и обявлението в АОП за публикуване в РОП,
служителят по т. 4-2.2 публикува необходимите докумеЕти и документацията за )ластие в,
профила на купувача.
4.2.3 Прп постъпили, в предвидения в ЗОП срок писмени искания за разяснения по
ДОКУментацията за Участие, те незабавно се насочват за подготовка Еа отговор към лицата,
изготвили техническите спецификации и/ или документы\ия-rа за конкретната процедура.
Разясненията се предоставят чрез публикуване на профила на купувача.
4.2.4. ЮРИСКОНСУЛТ ИЗгОтвя съответните документи за удължаване сроковете за rrоJlучаване на
оферти, когато:

1. Са внеСени съществени изменеЕия в условията по обявената поръчка, които наJIагат
промяна в офертите на участниците;

2, са поискани своевременно разяснения по условията ца процедурата и те не могат да
бъдат представени в срок;

3. когато това се нzlлага във връзка с производство по обжапване.
4.2.5. ОфертиТе или заявленИята за )частие във всяка процед}ра по ЗоП се приемат в отдел
,,Търговски" на ,,Брикел" ЕАД.
4.2,6 ОбМеНЪт на информация при възлагане на обществени поръчки се извършва с електронни
средства за комуЕикация.
4.2.7 При получаване на оферта или заявлеЕие за участие на ръка или по пощата, служител от
отдел ,,Търговски" задължително отбелязва във входящ регистър следните данЕи:

1.предмет на обществената поръчка;
2,име/наименование на кандидата,iуrастника;
3.пореден номер;
4.дата и час на пол)лIаване.

4.2.8. Когато офертата е получена на ръка, на приноситеJIя се издава документ, в който се
отбелязват обстоятелствата по 4,2.7 .

4.2.9. Не се приемат и незабавно се връщат оферти или заявлеЕия за участие, които са получени
след изтичане на крайния срок за подаването им, както и такива, които са в прозрачен,
незапечатаЕ или плик с нарушена цялост. Тези обстоятелства се отбелязват tsъв входящия
регистьр ло т. 4.2.7 -

4.3. Ред и условия за провеждаЕе на преговорп
4.з.1. Провеждането на преговори се допуска при провеждането на следните видове процедури

о Пряко договаряне по смисъла на чл.18, а,т.1, т.13 от ЗОП;
о !оговаряне с предварителца покана за участие по смисъла на чл.18, а,r,1, т.4 от

ЗОП;
о .Щоговаряне без предварителна покана за )п{астие по смисъла на чл.18, а,r.1, т.9 от

зоп.
о При възлагане на поръчки чрез ква;lификационна система, когато избраният вид

процедура е договаряне с предварителна покана за участие.
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4.З.2 Редът и условията за водене на преговори, тяхната последователност, етапи, както и друга
информация, свързirна с процедурата за възлагаЕе на всяка конкретна обществена поръчка се
описва в указанията към документацията за )цастие.
4.З,З За участие в договарянето се канят само участници, чиито оферти отговарят на
изискванията на възложителя.
4.З,4 Комисията писмено уведомява допуснатите участници за датата, часа и мястото на
договаряIIето,.це по-късно от 2 (два) работни дни преди датата преговорите.
4.З.5 Заседанието'за определяне поредността на провеждане на преговорите с допуснатите,
участници е публично и на него могат да присъстват представляващия/те у.rастника иJIи негов

упълномощен представйтел.
4.3.6 КОМиСията извършва жребий за опредеJIяне поредЕостта на преговорите с допуснатите
участници.
4.З.7 Комисията провежда преговори с допуснатите участници на същия ден, в който се
ПРОВеЖда лtребия, освеЕ zжo е обективно невъзможно. В този случай комисията уведомява
писмено )цастниците за датата на преговорите. Преговорите се водят по поредността,
определена при теглене на жребия.
4.3.8 Воденето на преговорите се извършва по параI4етрите посочени в документацията за

участие, с цел договаряне на по-благоприятни за възложителя условия.
на преговорите участниците нямат право да предлaгат цени (обща и единични) по-високи от
първоначално предложените в офертата. Участник, който е предложил цена (обща или
еДИНИЧНИ) ПО-ВИСОКИ ОТ IIървоначално IIредложените в плика с предлаганите ценови параметри
се отстранява от участие.
4.З.9 Направените предложения и постигнатите договорености с всеки участник се отрit:}яват в
отделен протокол, който се подписва от членовете на комисията и от )лIастника.
4.З.10 СЛеД ПРОвеждане на преговорите, комисията изготвя доклад за резултатите от работата
си.

- Към доклада се прилaгат всички документи, изготвени в хода на работа на комисията, като
протоколи, оценителни таблици, мотивите за оообените мнения и др.;
- .щокладът на комисията се подписва от всички tIленове и се предава на възложитеJuI заедно с
цялата документация, включително представените мостри иlили снимки;
- С утвърждаване Еа доклада се счита, че възложитеJuIт е приел предоставените му от комисията
документи;

4.4. Възлагане на обществени поръчки по реда на чл.20, ал.3 от ЗОП
4.4.1. В случаите на възлагане на обществени поръlIки с прогнозни стойности по чл.20, ал.З от
зоп, подготовката, провеждalнето и възлaгането се извършва по реда и условията uредвидени в
глirва двадесет и шеста от Зоп, ппзоп, указанията към док}'}{ентацията и настоящи.fе правила.
4.4-2. Ръководител отдел ,,Търговски" разлределя зrUIвката, като опредеJI;I отговорника по
поръчката. Отговорникът по поръчката изготвя проекта на обявата и договора, образците на
документи;
4.4.3. Възложителят може да прекрати възлaгането на поръчката преди отварянето на офертите,
като публикува в профила на к}.IIувача, в електроЕната IIреписка на поръчката Заповед. В
заповедта се посочват мотивите за прекратяването. В този случай възложителят оттегля
информацията по чл.96, ал.1 от ППЗОП от портала.
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4.4,4. Заповедта се изготвя от отговорника по поръчката, а мотивите за прекратяването се
изготвят от юрисконсулт.
4.4.5.След изтичане на срока за пол}4{аване на оферти възложителят назначiва комисия със
заповед. Относно състава и дейностга на комисията се прилагат прalвилата на Раздел V от
настоящите правила.

4.5.Възлагане на обществени поръчки по реда на чл.20, ал.4 от ЗОП
4.5.1. Осъществяването на доставки, услуги и строителство с прогнозни стойности под праговете
по чл. 20, a;l. 4 от ЗОП, се извършва от отдел ,,Търговски" при условията описани по-долу.
4.5.2. Задължително сЬ изготвя заявка за стартиране на поръчка по утвърдените образци -'
доставка, услуга, СМР. ,

4.5.3. Ръководител отдел ,,Търговски" разпределя одобрената зfu{вката, като определя
отговорника по поръчката, които изготвя доклад за директно възлагане на обществена поръчка.
4.5.4. Ръководител отдел ,,Търговски" може да отпрzви покани за представяне на оферти до
други лица, освен посочените в зzшвката.
4.5.5. Отговорникът по поръчката изготвя покани до лицата, с които им изпраща копие на
техническата спецификация и образец на оферта.
4.5.6. При поръчки с обект строителство, задължително се сключва договор.
4.5,7. ,Щокладът за директЕо възлагане се съгласува от ръководител отдел ,,Търговски'' и се
утвърждiiва от изпълнителния директор.
4.5.8. Оригина,тът се предава на отдел ,,Търговски" за изпълнение.

Ч. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ
5.1. Подборът на кандидатите и участниците, разглеждането и оценката па офертите

И ПРОВФЦЦането на преговори и диалог се осъществя от комисия назначена по реда на чл.103
от ЗОП. Комисията се състои от нечетен брой чпенове.

5.2. След пзтичане на срока за по,тучаване на оферти или заявления за участие,
възложителят назЕачава комисия със заповед, в която опредеJIя:
- поименния състiв и лицето, определеIIо за председател;
- сроковете за извършване на работата;
- МЯСТОТО На СЪХРанение на документите, свързztни с обществената поръчка, до приключване
работата на комисията;
5.2.1. Комисията се състои от председател, основни и резервни членове. В комисията
задължително се включват юрист, техническо лице с професионална компетентност и служител
от отдел ,,Търговски". При необходимост в състава на комисията може да се вкJIюча.f и външЕи
лица, като подпомаIат останilлите }цастници в комисията при извършването на оценката на
съответствието на подадените заrIвления и оферти с изискванията за икономическо и финансово
състояние на кандидатите или участниците, както и при оценката по финансовите /
икономическите/ параметри.
5.2.2. Когато в комисията като Iшен участва външен експерт, преди издаването на заповедта за
назначаване на комисията с него се скJIючва писмен договор.
5.2.3. КОГаТО ПО Обективни причини основен член Еа комисията не може да llрисъства на
заседание на комисията се замества от резервен член, определен в заповедта.
5.2.4. Когато по обективни причини чlrен на комисията н9 може да изпълнява задълженията си и
не може да бъде заместеЕ от резервен член, възложителят издава заповед за определяне на нов
член. В заповедта задължително се посочват обстоятелствата, налаIащи замяната.
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5.2.5. Срокът за прикJIючвirне работата на комисията е срокът на валидност на офертите. При
необходимост този срок може да бъде удължен със заrrо]rед.
5.2.6. Председателят на комисията свиква и води заседанията на комисията.
5.2.7. Решеfiията на комисията се вземат с обикновено мнозинство.

5.3.След отваряне на заявленията,/офертите, председатеJIJIт на комисията r,и предава за
съхранение в отдел ,,търговски". Пликовете с предлагани ценови параI4етри се съхраняват в
отдел ,,Търговски" до отварянето им от комисията. Предазат се на председатеJUI на комисията в
деня на отварянето им.

5.4.В случай, че процедурата е прекратеIIа, пликовете с предлагани ценови параметри се
прилагат в досието на поръчката и се архивират.
За заседанията, комисията изготвя протоколи от работата си.

5.5. Когато в методиката за оцеЕка е предвидено, че всеки от членовете, на комисията
извършва отдепна оценка по определен показател за оценка на офертите, то съотьетно се
прилiгат и док}мевтите за това. Оценките се извършват от всички членове на кOмисията, по
всички подлежащи Еа оценка показатепи.

5.б. Комисията не разглежда техЕическите предложения на участницито, за които е
установено, че не отговаряТ на изискванияТа за лично състояние и на критериите за подбор.

5.7. Комисията не отваря пликовете с предлагани ценови параметри на rtастниците, за
които е установено, че техническите предложения не отговарят на изискванията на възложителя.

5.8. Не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите предложения,
комисията обявява най-ма,тко чрез съобщение в профила на купувача-датата, часа и мястото на
отварянето. Комисията обявява резултатите от оценяваЕето на офертите по другите показатели,
отваря ценовите предложения и ги оповестява.

5.9. Комисията прилага чл.72 от ЗОП, когато установи, че предложението на някой от
участниците, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средЕата стойност на предложенията на
останzIлите участници по същия показател за оценка. В слуrай, че ценовото предложение Еа
участник не отговаря на предварително обявените условия на възложителя и е предложен от
комисията за отстраняване - за него не се прилага чл.72 от Зоп.

5.10. При рzвглея(дане на офертите и на всеки етап от процедурата, комисия,rа може при
необходимост да иска разясЕения за данни, заявеЕи от участниците , иlили да проверява данните,
включително чрез изискване на информация от др}ти оргilни и лица.

5.11. Комисията може да прилага чл.104, а,r.5 от ЗОП, когато е необходимо.
5.12 Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с

предварителЕо обявените от възложителя условия.
5.13. Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равIIи, с предимство се

кJIасира офертата, в която се съдържат по-изгодни предложения, преценеIlи в следния ред: по-
ниска предложена цена; по-изгодно предложение за размера на рвходите, сравнени с
низходящия ред съобразно тяхната тежест, по-изгодно предложение по показатели извън
посочените по предходните две точки, сравнени в низходящ ред оъобразно тяхЕата тежест.

5.14. Комисията провех{да публично жребий за определяне на изпълнител между
класираните на първо място оферти, ако rIастниците не могат да бъдат класирани в
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съответствие с чл.58, ал.2 от ППЗоП или ако критерият за възлzгане
цена се предлага в две или повече оферти.
5.14.1. За провеждане на жребия, комисията определя дата, час и място и писмено уведомява
уrастницитё в процедурата. Уведомяването е най-ма;rко 2 работни дни преди определената дата.
5.14.2. Ред за провеждане на жребий в две оферти.
А) Като средство за провеждане на жребия се използват шест плика с поставени вътре пистчета с
надпис,,ЩА" и надпиС,,НЕ". УчастнИците с едЕаквИ цени изтегJUIТ пликове един схеД др)т, като
последователно се редуват.
Б) Определяне реда Hd учас.lниците при изтегляне на пликовете:
плик първи, се определя с жребий, както следва:

Участникът, който ще избира

- Комисията подготвя два едIIакви прaвни, непрозрачни плика.
- Във всеки плик се постztвя листче с надпис името на фирмата.
- На всеки от участниците се предоставя възможност, ако има желание, да разбърка пликовете.
- Председателят на комисията изтегJIя един от пликове,Iс, отваря и оповестява лист.r"rЬ с името
Еа участника, който пръв започва да изтегля плик.
В) Регламент за провеждilне на публичен жребий за определяне на изпълнител на обцествена
поръчка между класираните на първо място оферти, предложени от у{астниците:
- Комисията подготвя шест еднакви празни непрозрачни плика;
- В три от празните пликове се поставят листчета с надпис ,,.ЩА", а в останалите 3 п;rика листчета
с надпис ,,НЕ";
- На всеки от участниците се предоставя възможност, irкo има желание, да разбърка шестте
плика. Шестте плика се поставят в куrия> върху която е направен отвор за теглене на пликовете;
- Пръв избира плик участника, определен в т.Б). ,,определяне реда на участниците при изтегляне
на пликовете". Втори избира плик др}тия r{астник и т.н.;
- След изтегляне на всички пликове, )лIастниците последователно ги разпечатват и покавват
листчетата с надписа в тях;
- За Изпълнител на обществената поръчка се определя участника, който е изтеглил най-малко два
плика с листче, на което е изписано ,,!А", с което публи.тния жребий прикJIючва;
- При отсъствие на един или двамата участници, действията по провеждане на публичния
жребий, съгласно регламента, се извършват от председатеJuI на комисията;
5. 14. З. При наличие на повече от две оферти с еднarкви цени, жребият се провежда по alнiцогичен
начин.

5.15. Комисията изготвя окоЕчателен доклад/протокол за резултатите от работата си,
съгласно изискванията на чл.60, а,т.1 от ППЗОП.
5.15.1. Към доклада./протокопа се прилагат всички документи, изготвени в хода на работа на
комисията, като протоколи, оценителни таблици, мотивите за особените мнения и др.
5.15.2.,Щокладът/протоколът на комисията се подписва от всички членове и се представя на
възложителJI за утвърждаваЕе.
5.15.з. С утвърждаването на доклада от възложителя се счита, че той е приел предOтавените му
от комисиJIта документи.
5.15.4. Когато в хода на работата възникнат основателни съмнения за спораз}мения, решения
или съгласувателни практики между )п{астниците по смисъла на чл.15 от Закона за защита на
конкуренцията, това обстоятелство се посочва в доклада./протокола на комисията.

5.1б. В случаите по чл.104, ал.2 и чл.181, a:1.2 от ЗОП, действията на комисията се
извършват в последователцостта определена в чл.61 от Ппзоп.

тел.: 0418/ 621 28
тел/факс: 0418/ 623 9З,

е най-ниска цена и тази
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5,17. Председателят на комисията изготвя докJIад до Изпълнителния .Щиректор с
резултатите от работата й. На основание на доклада се издават решения за прикJIючване на
обществената поръчка.

5.18. Когато участникът, класиран на първо място:
- откаже да сключи договорi
- не изпълни Еякое от условията по чл.112, ал.1 от ЗОП;
- не докаже, че не са нrlлице основания за отстраняване от процед}ратц
се изготвя доiiлад до Изпълнителния !иректор, в който се прzlви предложение за прекратяване на
процедурата или за определяне на изпълнител - )цастникът класиран на второ място.

5.19. При подписваrrе на договора за възлагане на обществена поръчка комисията
проверява представените документи, удостоверяващи липсата на основания за отстрalняване от
процедуратa' както и съответствието с поставените критерии за подбор, относно тяхната
мтуалност и пълнота:

5.20. Състав на комисията. Задължения на членовете на комисията.
5.20. 1 . Председател на комисия за провеждilне на процед}ра
определя се от ръководител отдел ,,търговски" по прелложение на отговорника за провеждане
Еа процед}рата. Има следните задължения:
- Отговаря за законосъобрaвното и в съответствие с утвърдената док}ментация, провеждaше на
процедурата, както и носи отговорност за срочIlото разглеждане, извършване на оценката и
класирarнето на постъпилите змвления и оферти.
- Свиква заседанията на комисията и определя график за работата й.
- Информира възложителя за всички обстоятелства, които възпрепятстват изпълцението на
постzвените задачи в посочените срокове.
- Отговаря за правилното съхраЕение на документите до llредаването им за архивираЕе.
- Прави предложения за заI4яна на членове на комисията лри устаЕовена невъзможност някой от
тях да изпълIlява задълженията си.
- Води заседанията и ръководи работата на комисията с оглед запазвzrЕе на интересите на
възложителя.
- Подписва писмата до кандидатите и участниците, с които комисията:

. изпраща протокола с констатациите;

. изисква да се предстаlви нова информация, да се допълни или поясни предстirвената
информация;
, изисква да се предоставят разясЕения или допълЕителна докtвателства, за даЕни, посочени
в офертата;

о изисква обосЕовка на цените от съответЕите участници;
- Изготвя съобщението за отваряне Еа пликовете с предлаганите ценови параJ\,Iетри.
- Подписва писмата, с които кzш{и }ryастЕиците за провеждане на жребий и/или водене на
преговори.
- Предава на възложитеJU{ док}ментите от работата IIа комисията - протоколи, доклали, други.
5.20.2. Членове на комисия за провеждане на обществена поръчка. Определят се от Възложителя
по предложение на ръководителите на отдел ,,Търговски", змвителя и отдел ,,Правен.'. Членове
на комисията могат да са и външни лица.
Имат следните задължения:
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- Участват в заседанията IIа комисията.
- Лично разглеждат документите, участват при вземането на решения и постаtsя.l. оценки на
офертите.

- Подписват всички протоколи, писма и доклада от работата на комисията.
, Когато член на комисията не е съгласен с решенията и предложенията на комисията, той
подписва съответните докумеЕти с особено мIlение. особеното мЕение се аргументира писмено,
като мотивите са нерaвделца част от доклада по чл. 103, а,т.3 от ЗоП.
- Членовете на комйсията представят на възложитеJuI декларации по чл.103, ал.2 от ЗОП след,
пол)чаваЕе на списъка с кандидатите или участниците и на всеки етап от процелурата, когато
цастъпи промяна в деклЬрираните данни.
- Всеки член на комисията е длъжен да си направи самоотвод, когато устilнови, че по обективни
причини не може да изпълнява задълженията си и е възникнаJI конфликт на интереси;
- В случаите, когато възложителят е отстранил член на комисията, за когото е установил, че е
наllице конфликт на интереси с кандидат или )ластник, действията на отстранения член,
свързани с разглеждане на заjIвленията за участие и/или офертите и с оценявzrне на
предложенията ца }п{астниците, след настъпване Еа установените обстоятелства. не се вземат
предвид и се извършват от Ilовия член.
- Членовете на комисията са длъжни да пaвят в тайца обстоятелствата, които са узнаlIи във
връзка със своята работа в комисията.
- Комисията и всеки от членовете й са независими при изразяваЕе на становища и вземане на
решения, като в действията си се ръководят единствено от закона.
- Всеки член на комисията е длъяtеЕ незабавно да докладва на възложителя случаите, при които е
поставен под натиск да вземе нерегламецтирано решение в полза Еа кандидат или участник.
5.20.3. Специалист ОП. Има следните задължения:
- Регистрира постъпващите документи в дневник ,,Входяща поща''.
- обезпечава извеждането с цомер на изготвяните в отдел ,,Търговски" докJменти, във връзка с
процеса по стартиране и провеждд{е на процедури за възлагане на обществени поръчки -
заповеди, писма и документации съгласно реда, установен с настоящите правила.
- Осигурява изпращането на цялата кореспонденция във връзка с провеждането Еа процедури за
възлагане на обществени поръчки.
- Води регистъра на сключените договори.
- След получаване на доказателства за изпълнецието Еа договор, връща оригин€l.ла на гаранцията
на ръководител отдел,,Търговски''.
_ След приключване на обществената поръчка и подписването на договора, приема и проверява
пълнотата на комплекта на цялото досие, създава опис, архивира досието и го съхранява в
определеЕия в чл.122 от ЗОП срок.
- За всяка обществена поръчка води отделен регистър, който съдържа наименование на
поръчката, реф.J\Ъ на поръчката, срок за получаване на оферти/змвления. 

'
- Регистрира пол)лените оферти в регистъра като поставя пореден Еомер, участцик/кандидат,
пореден номер на докр{ентите, дата и час на получаване> подател на офертата,/заявлението. В
регистъра на поръчката се зzrвеждат и допълнителIIите док},N{еЕти изискани от комисията.
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- При полlT аване на офертата./заявлението/доп.документи върху опаковката отбелязва поредният
номер, дата и час на получаване, за което издава док}мент на IIриносителя.
- опаковките с мострите полJлIават същия входящ номер на офертата, като в регистъра на
възложителя и на документа, издаден на приноситеJIя на офертата срещу входящия номер се
отбелязва ,,мостра".
- Не приема оферта, представена след изтичане на крайния срок (дата,чао). Не се приема и
оферта в опаковка, незапечатана или с нарушеЕа цялост. Такава оферта се връща на приносителя,
- Приема и завежда допълнителни док}менти и обосновки, предzва ги на председателя на,
комисията.
- Ако офертата,/заявленiаето не могат да бъдат върнати веднага, изготвя писмо д{J r{астника, с
което се връщат.
- Когато към момента на изтичане на крайния срок за пол)лIаване на оферти/змвления пред
МЯСТОТО, ОПРеделено за тяхЕото подаване, все още има чакащи лица, изготвя списък, в който
включва лицата. Списъкът се подписва от завеждащ регистратура и от всички присъстващи лица.
офертите/заявленията на лицата от списъка се завеждат в регистъра. Офертите се завеждат с
реапния час.

- Не приема оферти и заrIвления от лица, които це са вкпючени в слисъка по предходната точка,
- Полу,lените оферти/заявления предава на председатеJIя на комисията, за което съставя протокол
по образец. Протоколът се изготвя в два екземпJIяра - един за досието на процедурата и един за
председатеJUI на комиси ята,

- Когато rIастник подал оферта желае да я отгегли, в регистъра отбелязва следната информация:
Офертата е оттеглена на ... . . ..(дата,час), от .......................(двете имена), като лицето се
подписва в регистъра
- Съхранява получените оферти/заявления/доп.докрлепти до датата на предаването им на
председателя на комисията. След приключване на заседанието на комисията, съхрaшява
офертите/заявленията до приключване на lrоръчката и архивирането й.
- Осигурява достъп на членовете на комисията до офертите или зчUIвленията ts порътшите в
рамките на работния ден.

VI. ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
6.1. Сключване на договор за обществепа поръчка. След влизането в сила на

решението за определяне на изпълнител, страните }товарят датата и Еачина за сключване на
договора.
6,1.1. !оговор за обществена поръчка се скJIючва в едномесечен срок след влизане в сила на
решението за определяне на Изпълнител, в слуrай че съответното решение на Възложителя не е
обжа;lвано по реда на Зоп, ипи на определението, с което е допуснато предварително
изпълнение на това решение.
6.1.2, Щоговорът за обществена поръчка включва задължителцо всички предложения от
офертата на )ластникц въз основа на които последният е бил определен за изпълнител.
приложения към договора: копие на техническата спецификация на възложит9ля; копие на
техническата и ценова оферта на )пlастника (когато процедурата е двуетапна и са проведени
преговори за определяне клаузите на договора и нilldаляване на цената, не се прилага копие Еа
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първоЕачалната ценова оферта); двустрztнно подписана спецификация на дейностите, когато е
приложимо, при двуетапните процедури.
6.1.з. , Изменение на договор за обществена поръчка е допустимо само в случаите по .r,,r.l 16 от
ЗОП. ПредлЬжението за промяна на договор се мотивира,
6.1.4. След подписването на договора от възложителЯ и изпълнителя, същияl,се завежда в
регистъра на договорите на отдел ,,Търговски".
6.1.5. Ориг_иналите на договорите и спораз}менията се съхраняват в архива на отдел ,,Правен",
включително договори с подизпълнител.
6.1.6. Когато гаранцията за изпълнение на договор е под формата на банкова гаранция или
застраховка, същата се iъгласува от отдел ,,Правен" и от отдел ,,ФСО".
6.1.,7. Анекси/добавки към банкови гаранции или застраховки се завеждат и съхраняват по
същия ред.
6.1.8. Бацковата гаранцИя за авансово плаJцаIIе се съгласува от юрисконсулт. Оригliналът се
представя от отговорника по процедурата в отдел ,,Финансово-счетоводен" за съхранение. Копие
Еа гаранцията се предава на лицата по т.2.3.10.
6.1.9. След сключване на договора отговорниците по договора може да бъдат залtеняни по
предложение на ръководителя на отдел ,,търговски". Промяната се извършва със заповед на
изпълнителния директор,

б.2. Изпълнение на договор за възлаfане на обществена поръчка.
6.2.1. Ръководителят на отдел ,,Търговски" определя конкретните длъжностни лица, които
отговарят за изIIълнението на договора.
6.2.2. Отговорниците за изпълнението на договора, имат следните задължения:
6.2.2.1 . Упражняват правата и задълженията на Възложителя при изпълнението на договорите;
6,2.2.2. ИзготВят поръчки (змвки) за изпълнение на договора, ако такива са lrрелвидени в
договора;
6.2.2.3. Проследяват цялостното изпълнение на договора;
6-2.2.4. Прпемат доставките, услугите и извършените СМР като подписват приемо-предавателни
протоколи и първичните счетоводни документи;
6.2.2.5. Приемат и проверяват представените от конц}агента документи, за доказване Еа
съответствието с техническата спецификация, с изисквarните по договора;
6,2-2.6, При рекламация, писмено уведомяват контрагента; изготвят протокоJlите и обезпечават
подписването им от двете страни по договора;
6.2.2.7. Уведомяват в писмена форма контрагента, когато поради забава, частичн0 ли цялостЕо
неизпълнение на договора, следва да се начислят неустойки.
6,2.2.8, При наличие на основau{ия за прекратяване на договора, писмено уведомяват отдел
,,Правен" и отдел ,,Търговски". Предложението се мотивира.
6.2,2,9. Правят предложение за изменеЕие Еа договор за обществена поръчка. Предложението се
мотивира и се изпраща на отдел ,,Празен" за становище.

6.3.Контрол по изпълнението на договорите по отношеЕие ца техническата
спецификация.
6.3.1. РъководитеJIят на отдел ,,Търговски" определя конкретните длъжностни лица, които имат
следните задължения:
- участват в комисии по съставяIIето на констативните протоколи и уреждаЕето на
рекламационни събития;
- осъществяват контрол по изпълнението Ila всички дейности, заложени в .lсхническата
спецификация на договора;
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- правят предложения за рекJIаI\4ация;
- извършват проверка на представеците от контрагента док},Ir{енти с изисканите от възложителя в
договора;
- определят реда за осъществяване на доставките и услугите по действащите договори
- правят предложение за изменение или прекратявaше на договор за обществена поръчка.
6,З,2, При изпълнението на договорите отдеrr ,,Финансово счетоводен" има следните задължения:
- осъществява плащанията при изпълнението на договорите за възлагане на обществени поръчки;
- инкасира начислените неустойки по изпълнението на договорите от последваIцо дължимоплащане.
6,3,3, Когато начислеЕите неустойки следва да се инкасират от гаранцията за изпълнеIlие на
договора Отдел ,,Търговски" изготвя писма за предявяваце на гаранцията за изпълнеЕие, които

размер на

оговора,
,ФСо" за

възстановявalнето на гаранцията за изпълЕение на договора. Гаранцията се освобождава само на
база представени в отдел ,,търговски" доказателства за пълно и точно изпълнение на договора.Информацията се съгласува с юрист.
6.3.6. След получаване на доказателства за пълно и точцо изпълнеЕие на договора отдел
,,Търговки" изготвя и изпраща до АоП информация за изпълнението ца договора.

6.4. Отчет Еа изпълнението ца договор
за целите на предоставяне на информация в Абп договорът се счита за изпълнен:
- от извършване на последното действие, свързано с предоставяне на уговорения резултат, или отизвършвацето на последЕото дължимо плащане - в зzrвисимост от това кое обстоятелство
настъпи IIоследно;
- от датата, на което започва да тече уговореният гаранциоЕен срок, когато изпълЕителят еобвързан с гараIrционен срок.

ЧП. ДОСИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
Възложителят, чрез длъжIlостните лица от отдел ,,Търговски", създава и поддържа досиеза всяка обществена поръчка.
7.1. Щосие на обществена поръчка (минимално съдържание):

- Заявка за стартиране на процедура;
- Заповед за комисия, която да предложи вида Еа процедурата и разработи док}мептацията за
участие, декларации от комисията;
- Щокументация за участиеJ включително 

решение и обявление; покани;- Становища на АоП за осъществен предварителен контрол. Мотивите на възложителя занеприетите препоръки на АОП.
- !оказателства за предприетите действия по чл.44, ал.З-5 от ЗОП;
- описание на причините, поради които се използват др}ти средства за подаване на документи,
различни от електронните при електронно подав {е:
- ,Щокументи, удостоверяващи изпращането и публикуването на информация в АоП, Официален
вестник на ЕС и профила на купувача,
- Разяснения, становища;
- Заповед за опредеJuIне на комисия, която да отвори офертите/заявленията; декларации от
комисията! включително всички заповеди, с които се изменя или допълва състава на комисията;
- Протокол за получените оферти/змвления/допълнителни документи по чл.48, ал.6 от ППЗОП;копие или извлечение от регистъра за полг{ените зzшвлеЕия за у{аст ие и/пли офрти;
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- ИНфОРМаЦИЯ За Обжалването на поръчката, включителЕо жалбата, становищата по нея,
решецията и определенията на оргашите, отговорни за обжалването;
- Решенията за приключване на процедурата;
- Копие на договора"/рамковото споразумение с изIIъJIнитеJUI; копие на договора с подизпълнител;
спораз},1\{енията към договора; копие на гаранцията за изпълЕение на договора, ако е предвидена
в поръчката;
- ,Щокумонтите предстalвени от определения за изпълЕитеп )л{астник преДи скJIючване на договор;
- ,Щокумент, който уiоqтоверява връщането на мострите, когато е приложимо;
- Уника,тните номера, под които документите са заведени в АОП за осъществяване на контрол,
когато е приложимо;
- Заявления, оферт*, допълнителни док},]шенти, обосновки;
- Обявления за възложена поръчка;
- !окументи удостоверяващи възстановявaше на гаранция за изпълнение на договоР;
- Обявление за прикJIючване на договор за обществена поръчка;
.Щосието съдържа и всички др}ти док}менти създадени и представени в хода Еа стартиране на
поръчката до нейното приключване от отдел ,,Търговски".

1,2. !оспе на договор, създаваIlо от длъжностни лица, определени от възложителя за
отговорници по изпълнението на договор. Когато обществена поръчка вкJIючва няколко
обособеци позиции, за всеки договор по съответната позиция се създава досие.
Минимално съдържание:
- Копие на договора с изпълЕитеJUI, копие на договора с подизпълнитеJUI; копие на
спорaвуменията;
- обмена на иНформация между възложитеJIя и други лица илй органи във връзка с изпъJIнението
на договора.
- Заявки/поръчки към контрагента;
- Приемо-предавателни протоколи;
- {окументи представени от контрагента, съгласно изисквiшията в договора;
- Констативни протоколи във връзка с предявени рекламации;
- Кореспонденцията с контрагента, отделите; становица;
- Листа с начислените неустойки;
,щосието съдържа и всички др}ти док}ъ{енти създадени в хода на изпълнение на договора до
неговото приключване.

7.3. ,,ЩокуменТите, свързани с плащанията по договор за обществена поръчка се
съхраняват от длъжностни JIица в отдел ,,ФСО".

7.4. !осиетата се съхраняват за срок от 5 години от датата на приключвirЕе изпъJIнението
на договора за обществена поръчка или от датата на прекратяване на процед}?ата.

7.5. !лъжностните лица са отговорни за пълнотата, комплектността и съдържанието на
досиетата.

7.б. При поискване от Възложителя или орган, 0(,)ъществяващ контрол по лроцед}рите,
следва да представят досието в срок до 2 дни считано от датата на уведомяване.

7.7. С цел правилното съхраЕение и огрzlнич€шане на неправомерното (неоторизираното)
разпрострzlняване на информация, свързана с планирането, възлагането и изпълЕението Еа
обществени поръчки, ръководителят ца отдел ,,търговски" определя лице, което води и
съхраЕява наличната информация. Информацията се съхранява на книжен и по възможност на
електронен носител, съхранява се в отделно помещение, като информацията за всяка отделна
процедура се подрежда под отделеЕ номер. За целта се създава нарочен регистър, в който се
включват всички проведеци процедури.
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7.8. След иЗтичаЕе ца законоустaшовеншI срок за съхраняване на досиетата същите се
унищожават по реда на Закона за държавния архив.

7r9. ОРИГина:rните договори и допълнителните споразумеЕия към тях се съхраняват
отделно. i

ЧПI. ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
8.1. Публикуването на документи в профила на к}тIувача се извършва от длъжностни

лица от Отдел,,,Търговски".
8.2. ВъзложитеJIят осиг}рява неограничен пълен, безплатен и пряк достъп до всички'

докумецти, публикувани в профила на купувача.
8.3. В профила на к}.пувача се публикуват документите по чл1.42, ал.2 от ЗОП.
8.4. ,Щокументите се публикуват в сроковете по чл.24 от ППЗОП.
8.5. ,Щокументито, които се отнасят до определена обществеЕа поРЪчка,, рамково

СПОРаЗУМеНИе ИЛИ КВа,ПИфИКационна система, се обособяват в електронна преписка в профила на
купувача със собствен номер и дата на създаването. Преписката се поддържа в профила на
куtIувача до изтичането на З години от:

- прекратяването на процед)ратq съответно rryбликуване на съобщението по чл.193 от
ЗОП (Заповедта) - когато не е сключен договор;

- изпъJIнеЕието на всички задължения по договора, съответно на всички задължения по
договорите в palMкoBoTo спораLз},Iйение и квалификационIIата система.

8.б. Възложителят поддържа профила Еа купувача по начин, от който може да се

удостовери датата на гryбликуване на док},]\{ентите в него.

Настоящите Правила са изготвени в съответствие с действащите разпоредби на
Закопа за обществени поръчки /Обп., .ЩВ, бр. 13 от 16,02.20lб г., в сила от 15.04,201б г./ и
правилника за прилагане на Закопа за обществени поръчки /приет с Пмс Ns 73 от
5.04.201б г., обн., ДВ, бр. 28 от 8.04.2016 г., в спла от 15.04.201б г./ и утвърдени от
Изпълнителнпя директор на ,,Брике.п'' ЕАД па 01.01.2017 г.
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