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Раздел I ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С настоящите вътрешни правила се определят:
1. условията и реда за планиране, подготовка, провеждане и възлагане на
обществени поръчки по Закона за обществените поръчки и други подзаконови
нормативни актове;
2. задълженията и отговорностите на служителите в НСОРБ във връзка с
провеждането и възлагането на обществени поръчки;
3. условията и реда за поддържането на профила на купувача;
4. контрола и мониторинга по изпълнение на сключените договорите за възлагане
на обществени поръчки;
5. съхранението и достъпа до документите, създадени и събрани в хода на
провеждане на процедурите за възлагане и изпълнението на обществени поръчки.
Чл. 2. Настоящите правила целят да създадат условия за законосъобразно и
ефективно разходване на средства на НСОРБ, както и публичност и прозрачност в
дейността по планиране, провеждане и възлагане на обществените поръчки в
сдружението.
Раздел II РЕД ЗА ПЛАНИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ
Чл. 3. (1) Ръководителят на звено “Административно - финансово управление”
изготвя доклад до изпълнителния директор за необходимостта от провеждане на
обществени поръчки през следващата календарна година.
(2) В доклада по ал. 1 за всяка обществена поръчка се определя: обект и предмет на
поръчката, брой/количество, прогнозна стойност, източник на финансиране, срок и
вид на процедурата за провеждане. В доклада се отразяват и изтичащите през
съответната година възложени вече договори за периодично повтарящи се доставки
или услуги, като се посочва времето на изтичане на договора и времето на
стартиране на новата процедура.
(3) Прогнозната стойност на поръчката се определя по реда от ЗОП. За определяне
на прогнозната стойност на обществената поръчка се анализира размера на
разходите за текущата и за предходната година за периодично повтарящи се
доставки и услуги, както и отчетните данни от предходни години за разходваните
средства за аналогични дейности като се отчита и ръста на инфлацията.
(4) Доклада по ал.1 се предава на изпълнителния директор в срок до 31 януари на
текущата календарна година
Чл. 4. (1) След съгласуване и при одобрение на доклада от страна на изпълнителния
директор, юрисконсулт на НСОРБ изготвя предварително обявление до
изпълнителния директор на Агенцията по обществени поръчки (АОП) за публикуване
в Регистъра на обществените поръчки и в профила на купувача на НСОРБ.
(2) Предварителното обявление, подписано от изпълнителния директор се изпраща
от юрисконсулт на НСОРБ за публикуване в АОП в срок до 20 февруари на текущата
календарна година.
(3) Публикуването на предварително обявление не задължава НСОРБ да проведе
съответните процедури за възлагане на обществените поръчки.
Чл. 5. (1) Откриването на процедура за възлагане на обществена поръчка, която не е
включена в доклада по чл. 4 от настоящите правила, се допуска, след изготвена
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докладна записка от Ръководителя на звено “Административно - финансово
управление” или от ръководителя на проекта, по който възниква необходимостта от
провеждане на обществена поръчка, одобрена от изпълнителния директор.
(2) С докладната записка по ал.1 се определят: обекта на обществената поръчка,
предмет на обществената поръчка, брой/количество, прогнозна стойност, срок и вид
на процедурата, както и мотиви относно нейната необходимост.
Раздел IIІ ОТГОВОРНИ ЛИЦА
Чл. 6. Възложител на обществените поръчки е НСОРБ, което се представлява в това
му качество от изпълнителния директор.
Чл. 7 (1) Изпълнителният директор:
1. Отговаря за цялостна защита на интересите на сдружението при провеждане на
процедурите за възлагане на обществени поръчки по Закона за обществените
поръчки;
2. Определя работна група за изготвяне на документация по обществените поръчки;
3. Подписва Решението за откриване на процедурата и утвърждава изготвената
документация и обявлението за обществената поръчка;
4. Подписва заповедта за назначаване на комисия за отваряне, оценка и класиране
на постъпилите предложения;
5. Контролира работата на комисията за съответствие с изискванията на закона и
предварително обявените условия на обществената поръчка;
6. Подписва заповедта за удължаване на срока за подаване на предложения;
7. Приема протокола от работата на комисията, назначена за отваряне и оценка на
постъпилите предложения;
8. Подписва заповедта/решението за класиране и определяне на изпълнител/и на
обществената поръчка, съответно заповедта за прекратяване на процедурата;
9. Подписва договорите за възлагане на обществена поръчка;
10. Подписва писма за уведомления на участниците в процедурата;
11. Подписва други документи, посочени в ЗОП.
(2) Ръководителят на звено “Административно - финансово управление”:
1. Изготвя доклади за необходимостта от провеждане на обществени поръчки;
2. Изготвя докладни записки за поръчки по чл. 14, ал.4 от ЗОП;
3. Извършва текущ контрол за цялостното изпълнение на сключените договори.
4.Извършва текущ контрол за спазването на изискванията на ЗОП и настоящите
правила по повод публикуването и поддържането на информация в Профила на
купувача.
(3) Юрисконсулт на НСОРБ:
1. Изготвя предварителното обявление по чл.4 от настоящите правила.
2.Съгласува изготвената документация за възлагане на обществена поръчка
относно спазване разпоредбите на ЗОП;
3. Съгласува заповедта за назначаване на комисия за разглеждане и оценка на
постъпилите предложения;
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4. Съгласува решения за удължаване на срока за подаване на предложения;
5. Съгласува решението за класиране и определяне на изпълнител на обществената
поръчка, респективно – заповедта/решението за прекратяване на процедурата;
6. Съгласува договорите за възлагане на обществена поръчка;
7. Изпраща решението и обявлението за откриване на обществена поръчка до
Агенцията за обществени поръчки и/или официалния вестник на Европейския съюз;
8. Изпраща в 30-дневен срок информация до Агенцията за обществени поръчки за
всеки сключен договор;
9. След приключване на процедурата приема и проверява за пълното комплектоване
на цялото досие, архивира го, съставя пълен опис на документите и го предава в
счетоводството за съхранение;
10. Изпраща информация за изпълнени договори до Агенцията за обществени
поръчки в едномесечен срок след тяхното приключване или след предсрочното им
прекратяване;
11. Подготвя информация за датата и основанието за приключване или за
прекратяване на договорите;
12. Изготвя публична покана в случаите по реда на Глава 8 „а” от ЗОП;
13. Организира осъществяването на предварителния контрол върху процедури за
обществени поръчки по чл. 19, ал. 2, т. 22 от ЗОП;
14. Изпраща до Агенцията за обществени поръчки, в срок до 31 март на всяка
година, следваща отчетната, обобщена информация по образец за обществени
поръчки на стойност по чл. 14, ал. 4 и ал. 5 от ЗОП
(4) Главният счетоводител:
1. Дава мнение относно правилното определяне на стойността на планираната
обществена поръчка, съгласно разпоредбите на ЗОП;
2. Съгласува всички
финансовата им част;

договори за възлагане

на обществени

поръчки във

3. Отговаря за освобождаване на гаранциите за участие/ изпълнение по
предвидения ред в ЗОП;
4. Подготвя информация за датите и основанието за освобождаване или задържане
на гаранциите за участие на кандидатите или участниците;
5. Подготвя информация за датата, основанието и размера на всяко извършено
плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение,
включително за авансовите плащания;
6. При извършване на разплащане по договорите се произнася по съответствието на
разхода с поетото задължение по договора;
7. Контролира финансовото изпълнение на договорите;
8. Съхранява оригиналът на договора заедно с оригинала на банкова гаранция или
платежното нареждане за внесена парична гаранция за изпълнение;
9. Подготвя информации за датите и основанието за освобождаването, усвояването
или задържането на гаранциите за изпълнение на всеки договор;
10. Отговаря за съхраняване на досиетата на обществените поръчки.
(5) Експерт „Финансово управление и счетоводство”:
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1. Отговаря за продажбата на документацията за участие в процедура за възлагане
на обществена поръчка;
2. Попълва “Регистър на закупилите/ получилите документация”;
3. Води и съхранява „ Регистър на договорите на НСОРБ”;
4. Следи за движението на архивираните досиета и при необходимост от ползване
на архива следи за движението на досието, като попълва контролен лист за
движение на досието и следи за връщането му.
(6) Административния секретар:
1. Осигурява дейностите по водената входяща и изходяща кореспонденция, във
връзка с провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки;
2. Приема оферти и попълва „Регистър на подадените оферти за участие в
процедура по възлагане на обществена поръчка”.
(7) Експерт „Информационно-издателска дейност”:
1. Публикува и поддържа изискваните от ЗОП и настоящите правила документи и
информация в Профила на купувача;
2. Изпраща съобщение до средствата за масово осведомяване за провежданите от
НСОРБ процедури.
(8) Експерт „Логистика”:
1. Размножава документацията за участие в процедура за възлагане на обществена
поръчка;
2. Оказва друга техническа помощ.
Чл. 8. (1) Работна група определена със Заповед на изпълнителния директор
подготвя документацията за участие в процедура за възлагане на обществена
поръчка. Документацията се изготвя при спазване на законовите изисквания,
настоящите правила за провеждане на обществени поръчки;
(2) При изработването на техническите спецификации, на методиката за оценка на
офертите в документацията за участие в процедурата при критерий икономически
най-изгодна оферта, както и на конкурсните програми при конкурсите за проект в
работната група задължително участва най-малко един експерт, който има
професионална компетентност, свързана с предмета на поръчката.
(3) Когато организацията не разполага със служители, отговарящи на изискванията
за професионална компетентност, се осигуряват външни експерти от списъка по чл.
19, ал. 2, т. 8 от ЗОП или други, чрез възлагане в съответствие със ЗОП.
(4) Външните експерти по предходната алинея не може да:
1. бъдат включвани в комисията за провеждане на процедурата за възлагане на
обществената поръчка, съответно в журито на конкурс за проект;
2. участват в процедурата за възлагане на обществената поръчка самостоятелно
или в обединение с други лица като кандидати, участници, членове на обединенияучастници, подизпълнители, или чрез свързани лица, освен ако документите, в чието
изработване са участвали, са променени така, че не предоставят на участника
информация, която му дава предимство пред останалите участници в процедурата.
(5) Работната група изготвя писмени разяснения по постъпили запитвания в хода на
процедурата.
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(6) Документацията се съхранява от председателя на работна група до изтичане
срока за подаване на офертите.
Чл. 9. (1) Комисията за провеждане на процедура за обществена поръчка се
назначава от изпълнителния директор по реда и условията на ЗОП.
(2) Изпълнителният директор определя срок за приключване работата на комисията,
който трябва да е съобразен със спецификата на обществената поръчка. Този срок
не може да е по-дълъг от срока на валидност на офертите.
(3) Комисията се състои от нечетен брой членове - най-малко петима, а в случаите
по чл. 14, ал. 3 от ЗОП (процедури по опростени правила) - най-малко трима
членове. В състава на комисията се включва задължително един юрист, а най-малко
половината от останалите членове са лица, притежаващи професионална
компетентност, свързана с предмета на поръчката.
(4) Когато организацията не разполага със служители, отговарящи на изискванията
за професионална компетентност, се осигуряват външни експерти от списъка по чл.
19, ал. 2, т. 8 от ЗОП или други чрез възлагане в съответствие със ЗОП.
(5) При възлагане на обществени поръчки за строителство на стойност, равна или
по-висока от 9 779 000 лв., възложителите включват като член на комисията поне
един външен експерт, който е включен в списъка по чл. 19, ал. 2, т. 8 от ЗОП.
Изборът на външен експерт става чрез жребий, в който се включват всички експерти
с професионална компетентност, свързана с предмета на поръчката. Жребият се
организира от Агенцията за обществени поръчки.
(6) Решенията на комисията се вземат с мнозинство от членовете й. Когато член на
комисията е против взетото решение, той подписва протокола с особено мнение и
писмено излага мотивите си.
(7) Председателят на комисията:
1. свиква и ръководи заседанията на комисията, организира и координира работата
на членовете й;
2. следи за спазване срока на работата на комисията и при нужда уведомява
изпълнителния директор за необходимостта от удължаването му;
3. уведомява изпълнителния директор за необходимостта от определяне на нов
член в случаите, когато редовен член не може да бъде заместен от резервен;
4. подписва кореспонденцията с кандидатите и участниците в процедурата;
5. отговаря за законосъобразното и в съответствие с утвърдената документация
провеждане на процедурата;
(8) За участие в работата на комисията членовете й получават определено със
заповедта за назначаване на комисията възнаграждение, освен ако в закон е
предвидено друго, както и командировъчни пари – пътни, дневни и квартирни.
(9) При отсъствие на редовен член, възнаграждението по ал.5 се изплаща на
встъпилия резервен член, в размер пропорционален на броя проведени заседания,
в които е участвал. Възнаграждението на редовния член се намалява със
съответния размер, който е изплатен на замествалия го резервен член.
(10) Когато по обективни причини член на комисията не може да изпълнява
задълженията си и не може да бъде заместен от резервен член, изпълнителния
директор на НСОРБ издава заповед за определяне на нов член.
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(11) Дейността на комисията приключва своята работа с одобряване от
изпълнителния директор на НСОРБ на протокол за отваряне, оценка и класиране на
постъпилите предложения. Към протокола се прилага проект на решение за
определяне на изпълнител на обществена поръчка или за прекратяването й.
(12) При изпълнението на своите задължения комисията се ръководи от
разпоредбите на ЗОП и настоящите вътрешни правила.
РАЗДЕЛ IV ПОДГОТОВКА, ПРОВЕЖДАНЕ И ВЪЗЛАГАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ПО
РЕДА НА ЗОП
Подготовка на документация за участие в процедура за възлагане на
обществена поръчка
Чл.10. (1) Работната група по чл. 8, ал. 1 от настоящите правила изготвя
документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка в
съответствие с разпоредбите на ЗОП и Правилника за прилагане на ЗОП.
Изготвената документация се утвърждава от изпълнителния директор и следва да
съдържа:
1. проект на решение за откриване на процедура;
2. проект на обявление до АОП /публикация в Официалния вестник на ЕС;
3. техническо задание;
4. проект на договор;
5. образци и приложения;
6. други документи, съгласно изискванията на ЗОП и в зависимост от
спецификата на поръчката.
(2) Когато предметът на поръчката е включен в списъка по чл. 30 от Закона за
интеграция на хората с увреждания, работната група е длъжна в подготвяната от
нея документация да обяви, че поръчката е предназначена за изпълнение от
специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. В този случай
подготовката и провеждането на процедурата следва да съответства на изискването
на чл. 16г от ЗОП.
Чл.11. Техническото задание трябва да съдържа:
1. пълно описание на обекта и предмета на поръчката, както и количество и обем,
включително по обособени позиции;
2. техническите спецификации;
3. методика за оценка на офертата, включително показателите и относителната им
тежест, точни указания за определяне на оценката по всеки показател и за
определяне на комплексната оценка на офертата (когато критерият за оценка е
икономически най-изгодна оферта);
4. изисквания към участниците/кандидатите за икономическо
състояние, технически възможности и/или квалификация;

и

финансово

5. условия за изпълнение на поръчката: срок, начин и място на изпълнение на
поръчката; изискуеми минимални гаранционни срокове и обслужване; предлаган
размер на гаранцията за участие и изпълнение;
6. предложение относно възможностите за представяне на вариантност на
предложенията;
7. друго съгласно изискванията на ЗОП.
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Чл. 12. Изготвените от работната група тръжни документи се подписват от
членовете на работната група, които са ги изработили.
Откриване на процедурата и ред за продажба/предоставяне на документацията
Чл.13. (1) Процедура за възлагане на обществена поръчка се открива с решение на
изпълнителния директор в съответствие с чл. 25 от ЗОП, на което се дава изходящ
номер.
(2) Решението и обявлението за откриване на процедура, се изготвят съгласно
актуални образци по чл. 19, ал. 2, т. 9 от ЗОП.
(3) Юрисконсулт изпраща решението и обявлението за откриване на обществена
поръчка до Агенцията за обществени поръчки (Официален вестник на Европейския
съюз) по електронен път.
(4) Обявлението се изпраща по електронен път (чрез електронен подпис) до АОП –
Регистъра на обществените поръчки и се предоставя пълен достъп по електронен
път до документацията за участие в процедурата, като се посочва и интернет адреса
на поръчката в профила на купувача на страницата на НСОРБ.
(5)
Експертът
„Информационно-издателска
дейност”
публикува
пълната
документация за участие в процедурата, както и решението и обявлението в
профила на купувача на интернет страницата на НСОРБ
(6) След публикуване на обявлението в Регистъра на обществените поръчки
експертът „Информационно-издателска дейност” изпраща съобщение до средствата
за масово осведомяване за обществената поръчка. В съобщението се посочват наймалко предметът на обществената поръчка и датата на публикуване на обявлението
в Регистъра на обществените поръчки и не може да се включва информация, която
не се съдържа в обявлението.
(7) Съобщението до средствата за масово осведомяване е електронен документ с
титуляр изпълнителния директор, който се изпраща в един и същи ден по
електронен път до Българската телеграфна агенция, до най-малко три печатни
медии и до най-малко три лицензирани радио- и телевизионни оператори.
Чл.14. (1) Експерт „Логистика”, размножава документацията, включително и тази на
електронен носител, след което я предоставя в касата на НСОРБ за закупуване от
участниците/ кандидатите.
(2) Експерт „Финансово управление и счетоводство” отговаря за продажба на
документацията, като издава съответен документ за платена цена, посочена в
обявлението или поканата за участие.
Чл.15. (1) Документацията за участие може да се разгледа на място от лицата,
преди да я закупят.
(2) В случаите на промяна на обявлението и/ или документацията на обществената
поръчка по чл. 27а, ал. 1 от ЗОП, променената документация се предоставя
безвъзмездно на лицата, закупили такава преди издаване на решението за промяна.
(3) Лицата, закупили или получили документация се подписват в „Регистър на
закупилите/ получилите документация за участие в процедура по възлагане на
обществено поръчка с предмет: „посочва се наименованието на поръчката”.
Попълването на регистъра се извършва от експерт „Финансово управление и
счетоводство”.
(4) “Регистър на закупилите/ получилите документация” се изготвя по образец
(Приложение 1) и съдържа: дата, участник - име/наименование на участника, лице за
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контакти, адрес за кореспонденция, телефон, факс и e-mail, номер и дата на
платежния документ, подпис на приносителя и подпис на служителя, предоставил
документацията.
Чл.16. (1) Приемането на оферти се извършва от “Административния секретар”,
който отбелязва върху плика поредния номер, датата и часът на получаването, след
което попълва „Регистър на подадените оферти за участие в процедура по
възлагане на обществена поръчка и издава на приносителя документ
удостоверяващ подаването на офертата.
(2) „Регистърът на подадените оферти за участие в процедура по възлагане на
обществена поръчка” се попълва по образец (Приложение 2) и съдържа: пореден
входящ номер, дата и час на получаване, име/наименование на участника, подпис
на преносителя на офертата, подпис на служителя получател и обстоятелство по
ал.3.
(3) Оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или
са в незапечатан или скъсан плик, следва да бъдат върнати незабавно, като това
обстоятелство се отразява в регистъра на подадените оферти за участие.
(4) Административният секретар съхранява получените оферти до издаването от
изпълнителния директор на заповед за определяне на комисия за отваряне, оценка
и класиране на постъпилите предложения, след което ги предава на нейния
председател.
Чл.17. (1) Искания за разяснения може да се отправят до Възложителя до 10 дни
преди изтичане на срока за получаване на офертите или заявленията, а за
поръчките по чл. 14, ал.3 от ЗОП (процедури по опростени правила) - до 7 дни.
(2) В случаите, когато в законоустановените срокове постъпят искания за
разяснения, работната група по чл. 8, ал.1 от настоящите правила изготвя проект на
писмо с разяснение в законоустановения срок, което се подписва от изпълнителния
директор.
(3) Юрисконсултът след преглед предоставя разяснението за подпис на
изпълнителния директор. Експертът „Информационно-издателска дейност публикува
разяснението в профила на купувача на интернет страницата на НСОРБ в 4-дневен
срок от получаване на искането. Ако лицето е посочило електронен адрес,
разясненията се изпращат от юрисконсулта и на него в деня на публикуването им в
профила на купувача. В разясненията не се посочва информация за лицата, които
са ги поискали
Чл.18. (1) В случай, когато от предоставяне на разяснението от възложителя до
крайния срок за получаване на оферти или заявления за участие остават по-малко
от 6 (шест) дни, а в случаите по чл. 14, ал. 3 от ЗОП (процедури по опростени
правила) - по-малко от 3 (три) дни, възложителят е длъжен да удължи срока за
получаване на оферти или заявления за участие с толкова дни, колкото е забавата.
(2) Когато в срока, определен за представяне на офертите, няма постъпила нито
една оферта за участие или е получена само една оферта председателят на
работната група по чл. 8, ал.1 от настоящите правила уведомява изпълнителния
директор. След преценка и разпореждане на изпълнителния директор, работната
група изготвя проект на решение за удължаване на срока за подаване на оферти или
проект на решение за прекратяване на процедурата, които се подписват от
изпълнителния директор.
Провеждане на процедура по възлагане на обществена поръчка
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Чл. 19. (1) Комисията за разглеждане, оценяване и класиране на оферти в
процедури по възлагане на обществени поръчки започва работа след получаване на
заповедта за назначаване от изпълнителния директор и предаване на “Регистър на
подадените оферти” на председателя на комисията от “Административния
секретар”.
(2) Преди започване на работата всеки член на комисията подписва декларация по
чл. 35 от ЗОП. Такава декларация се представя и на всеки етап от процедурата, ако
настъпи промяна в декларираните обстоятелства.
(3) В заповедта за назначаване на комисията се посочват датата, часа и мястото на
провеждане на първото й заседание, резервни членове, както и срокът за
изпълнение на възложената задача, който не може да бъде по- дълъг от срока на
валидност на офертите.
(4) Заседанията комисията се провеждат при спазване на разпоредбите на ЗОП.
Чл. 20. (1) Изпълнителният директор може да осъществява контрол върху работата
на комисията, като проверява съдържанието на съставените от нея протоколи за
съответствие с изискванията на закона и предварително обявените условия на
обществената поръчка.
(2) В случай на установяване на нарушения в работата на комисията, които могат да
се отстранят без това да налага прекратяване на процедурата, изпълнителният
директор дава писмени задължителни указания за отстраняването им в 5-дневен
срок от представянето на съответния протокол.
(3) Извършените действия и взетите решения в изпълнение на указанията се
отразяват в протокол, като в случай на несъгласие, към него се прилага особено
мнение.
Чл. 21. (1) Не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите
оферти комисията обявява най-малко чрез съобщение в профила на купувача
датата, часа и мястото на отварянето. Когато критерият е икономически най-изгодна
оферта, съобщението съдържа и резултатите от оценяването на офертите по
другите показатели за оценка. Съобщението се подготвя от юрист – член на
комисията и се публикува в профила на купувача от експерта „Информационноиздателска дейност”.
(2) Комисията приключва работата си с приемане от възложителя на протокола за
разглеждане, оценяване и класиране на предложенията на участниците или с
предложение за прекратяване на процедурата.
(3) Протоколът трябва да е в обем и съдържание, съгласно изискванията на ЗОП и
се подписва от всички членове на комисията след което се предава на
изпълнителния директор заедно с цялата документация.
Чл. 22. (1) Изпълнителният директор в законоустановените срокове издава
мотивирано решение, с което обявява класирането на участниците и участникът,
определен за изпълнител или решение за прекратяване. В решението за обявяване
на класирането Възложителят посочва и отстранените от участие в процедурата
участници и мотивите за отстраняването им.
(2) Решението по ал. 1 се подготвя от юрист - член на комисията и се изпраща до
участниците в законоустановените срокове.
(3) В тридневен срок от вземане на решението по ал. 1, в един и същи ден,
решението и протокола на комисията се изпращат до всички кандидати или
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участници. Копие на решението се изпраща и до изпълнителния директор на
Агенцията за обществени поръчки.
(4) В същия ден, в който се изпраща решението и протокола до участниците,
експертът „Информационно-издателска дейност” публикува решението, заедно с
протокола на комисията, в профила на купувача. Юрист - член на комисията, преди
публикуването заличава информацията, за която участниците са приложили
декларация за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от ЗОП, както и информацията,
която е защитена със закон. На мястото на заличената информация се посочва
правното основание за заличаването.
Чл. 23. (1) Изпълнителния директор разпорежда освобождаване на гаранциите за
участие в процедурата по предвидения в ЗОП ред, както и изпълнението на
задълженията по чл. 39, ал. 5 от ЗОП или задържането на гаранциите за участие и
упражняването на правата по тях в случаите, предвидени в чл. 61 от ЗОП.
(2) За своевременното изпълнение на задълженията по ал. 1 отговаря главният
счетоводител. Той подготвя и информацията за датите и основанието за
освобождаване или задържане на гаранциите за участие на кандидатите или
участниците, съгласно Приложение № 4.
Чл. 24. (1) При наличието на обстоятелства за прекратяване на процедурата
изпълнителния директор издава мотивирано решение при условията на чл. 39 от
ЗОП.
(2) Решението по ал. 1 се подготвя от юрист - член на комисията за разглеждане,
оценяване и класиране на оферти съгласувано с нейния председател.
Чл. 25. При обжалване на решения на изпълнителния директор, юрисконсулт на
НСОРБ подготвя всички изискуеми и нужни документи до Комисията за защита на
конкуренцията.
Сключване на договор за възлагане на обществена поръчка
Чл. 26. (1) Изпълнителния директор сключва писмен договор за възлагане на
обществена поръчка с участника, определен за изпълнител при спазване на
сроковете за сключване на договор по ЗОП.
(2) Договорът се сключва 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-дневния
срок от уведомяването на заинтересованите участници/ кандидати за решението за
определяне на изпълнител.
(3) Договорът трябва да е съобразен с приложения в документацията проект на
договор, допълнен с всички предложения от офертата на участника, определен за
изпълнител. Преди подписването на договора се изискват от спечелилия участник
да представи и всички изискуеми по ЗОП документи за сключване на договор.
(4) След подписването му от двете страни договорът се извежда с изходящ номер и
се вписва в Регистъра на договорите на НСОРБ.
Чл. 27. Юрисконсулт на НСОРБ организира изпращането на информация в 30дневен срок след сключване на всеки договор до Агенцията по обществените
поръчки за вписване в Регистъра на обществените поръчки по електронен път.
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РАЗДЕЛ V ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА
Чл. 28. (1) В случаите, когато възлагането на поръчки за строителство, доставки и
услуги попада в условията на чл. 14, ал.4 от ЗОП се събират оферти с публикуване
на публична покана.
(2) Възлагането на поръчките по чл. 14, ал.4 от ЗОП се извършва по следния ред:
1. Ръководителят на звено “Административно - финансово управление” или
ръководител на проект, по които е възникнала необходимостта от строителство/
доставка/ услуга представя на изпълнителния директор за одобрение докладна
записка за необходимостта от строителство, доставка или услуга, придружена с
образец на публична покана.
2. Докладната записка съдържа прогнозна стойност на строителството, доставката
или услугата и кратко описание на параметрите.
3. Изпълнителният директор със заповед утвърждава условията на поръчката,
съдържащи се в публичната покана и документацията за участие към нея, както и
определя състав на комисията, която да получи, разгледа и оцени офертите.
4. Публичната покана се подготвя от юрисконсулт по образец, утвърден от
Изпълнителния директор на АОП и съдържа:
а) наименование и адрес на възложителя;
б) обект на поръчката, прогнозна стойност и източник на финансиране;
в) кратко описание на предмета на поръчката, а когато е приложимо – и количество
или обем;
г) критерия за възлагане, а когато изборът се извършва по критерий икономически
най-изгодна оферта – и методика за оценка на офертата в съответствие с чл. 28а от
ЗОП;
д) срок и място за получаване на офертите;
е) дата, час и място на отваряне на офертите.
(3) С поканата не може да се определят изисквания към финансовото и
икономическото състояние. Към поканата се прилагат технически спецификации и
проект на договор, подготвен от юрисконсулт.
(4) Подписаната от изпълнителния директор покана се публикува на Портала на
обществените поръчки по реда на ЗОП, като се посочва срок от минимум 7 работни
дни за публичен достъп до нея. Едновременно с това поканата и приложенията към
нея се публикува и в профила на купувача. Срокът от 7 работни дни започва да тече
от деня, който следва деня на публикуването на поканата в профила на купувача.
(5). Публикацията в Портала на обществените поръчки се организира от
юрисконсулт на НСОРБ. Публикацията в профила на купувача се организира от
експерт „Информационно-издателска дейност”
(6) В деня на публикуването експертът „Информационно-издателска дейност”
изпраща съобщение за поканата до средствата за масово осведомяване. В
съобщението не може да се съдържа повече информация от тази в поканата,
публикувана на портала.
(7) При писмено искане, направено до три дни преди изтичане на срока за
получаване на оферти, юрисконсултът изготвя писмени разяснения. Най-късно на
следващия ден експерт „Информационно-издателска дейност” публикува в профила
на купувача писмените разяснения.
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Чл. 29. (1) Комисията по чл. 28, ал.2, т.3 се състои от минимум 3 члена и в нея се
включва най-малко едно лице, притежаващо професионална компетентност,
свързана с предмета на поръчката.
(2) Постъпилите оферти се приемат от административният секретар в
деловодството на НСОРБ и се завеждат във входящ регистър. След изтичане на
срока за подаване, офертите се предават на комисията, определена със заповедта
на изпълнителния директор по чл. 28, ал. 2, т. 3 да ги разгледа, оцени и класира.
(3) При започване на работата си и след получаване на офертите, длъжностните
лица попълват декларация за обстоятелствата по чл. 35, ал. 1, т. 2 – 4 от ЗОП.
(4) Работата на комисията започва с публично заседание за отваряне на получените
оферти, на което право да присъстват имат лицата по чл. 68, ал. 3 от ЗОП. Всички
присъстващи лица се вписват в списък, който съдържа трите имена и качеството на
лицата.
(5) По време на публичната част от заседанието си комисията извършва следните
действия:
1. отваря офертите по реда на тяхното получаване и регистриране в НСОРБ;
2. обявява пред присъстващите предлаганите цени на всички участници;
3. поканва представител на участниците, ако такъв присъства на заседанието, да
подпише ценовите и технически предложения, съдържащи се в офертите.
(6) С изпълнението на действията по ал. 5 приключва публичната част от
заседанието, след което комисията продължава работата си на закрито заседание.
Чл. 30. (1) Комисията разглежда офертите по реда на тяхното постъпване и
проверява съответствието им с изискванията на възложителя, посочени в
публичната покана и документацията за участие към нея.
(2) В случай, че при преглед на представените от участниците документи към
офертите се установи, че има липсващи документи и/или нередовности в
представените документи и/или несъответствия с изискванията на възложителя,
отнасящи се до качествата на участниците, комисията уведомява с писмо
съответните участници и им предоставя срок от 3 работни дни за отстраняване на
пропуските и недостатъците. Срокът тече от деня, следващ получаването на
писмото от конкретния участник.
(3) Възможност за представяне на документи по ал. 2 може да се прилага
еднократно по отношение на един и същи пропуск, нередовност или несъответствие
с изискванията на възложителя.
(4) По реда на ал. 2 не се допуска отстраняване на пропуски и недостатъци в
техническото и/или ценовото предложение и документите към тях.
(5) Комисията взема окончателно решение за съответствието на даден участник с
изискванията на възложителя след изтичане на срока по ал. 2 и въз основа на
допълнително представените от него документи.
(6) Документите, които се представят от участниците в срока по ал. 2 могат да са с
дата на издаване или да се отнасят до обстоятелства, настъпили след крайния срок
за подаване на оферти.
Чл. 31. По всяко време в хода на работата си комисията има право:
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, вкл. съдържащи се в техническото и/или
ценовото им предложение;
б) допълнителни доказателства за заявени от тях данни, вкл. от техническото и/или
ценовото предложение, като тази възможност не може да се използва за промяната
им.
Чл. 32. (1) Когато при разглеждане на офертите комисията установи, че офертата на
участник не отговаря на изискванията на възложителя, поставени в публичната
покана и документацията за участие към нея, констатираните несъответствия се
посочват в протокола по чл. 35 и по-нататъшното разглеждане на офертата се
преустановява.
(2) Оферти на участници, за които са установени несъответствия с изискванията на
възложителя, които не могат или не са били отстранени, не подлежат на оценяване.
(3) В хода на работата си комисията няма право да прилага правилото по чл. 70 от
ЗОП.
Чл. 33. (1) Офертите, за които при разглеждането им комисията е констатирала, че
отговарят на всички изисквания на възложителя, подлежат на оценяване по
обявения в публичната покана критерий за оценка – най-ниска цена или
икономически най-изгодна оферта.
(2) Когато критерият е икономически най-изгодна оферта, комисията прилага
обявените показатели за оценка с тяхната относителна тежест, както и
съдържащата се в публичната покана методика за оценка.
(3) Въз основа на резултатите от оценяването на офертите, комисията предлага
класиране на участниците.
Чл. 34. Когато са налице пречки да бъде определен изпълнител на обществената
поръчка, членовете на комисията предлагат на възложителя преустановяване на
избора на изпълнител, за което излагат съответни мотиви.
Чл. 35. (1) Комисията съставя протокол за работата си, в който отразява
последователно всички извършени действия и взети решения, както и мотиви за тях.
(2) Протоколът се представя на изпълнителният директор за утвърждаване, като той
има право в срок от 3 дни да се произнесе по протокола: да го утвърди или даде
задължителни писмени указания към комисията за отстраняване на установени в
хода на работата й пропуски и/или нарушения.
(3) Утвърдения протокол в един и същи ден се изпраща на участниците и се
публикува в профила на купувача при условията на чл. 22б, ал. 3. от ЗОП.
Чл. 36. (1) Преди сключване на договора с участника, определен за изпълнител се
изискват:
1. свидетелства за съдимост от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП;
2. декларации за обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП;
3. гаранция за изпълнение, ако такава е предвидена в условията на поръчката.
(2) При сключването на договора не се прилагат правилата на чл. 41 от ЗОП.
(3) Сключеният договор се публикува в профила на купувача от експерт
„Информационно-издателска дейност” .
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Чл. 37. (1) Когато класираният на първо място от комисията участник откаже да
сключи договора или за него са налице пречки по чл. 47, ал.1, т.1 или ал. 5 от ЗОП,
юрисконсулт предлагат на изпълнителният директор да:
1. сключи договор с класирания на второ място участник; или
2. бъде публикувана нова публична покана за същата обществена поръчка.
(2) Редът по ал. 1 се прилага и в случай на отказ от сключване на договор и от
класирания на второ място участник.
Чл. 38. Възложителят може да възложи изпълнението на поръчката и в случаите,
когато е подадена само една оферта, ако същата е в съответствие с техническите
спецификации.
Чл. 39. Главният счетоводител е длъжен да съхранява всички документи, свързани с
възлагането на поръчките чрез публична покана, за срок 3 години след приключване
на изпълнението на договора.
Чл. 40. (1) Когато до изтичане на крайния срок за подаване на оферти, посочен в
публичната покана, не бъде получена нито една оферта, административният
секретар уведомява за това ръководителя на звено “Административно - финансово
управление” или ръководителя на проекта.
(2) Ръководителя на звено “Административно - финансово управление” или
ръководителя на проекта, съгласувано с юрисконсулт, предлага на изпълнителния
директор да бъде повторно публикувана публична покана или да бъдат проведени
преки преговори с конкретен потенциален изпълнител на обществената поръчка.
(3) В случай, че изпълнителният директор разпореди провеждане на преки
преговори, те се водят от назначена от него комисия, която документира работата си
в протокол. Постигнатите по време на преговорите договорености не могат да водят
до промяна на техническите спецификации, проекта на договор и прогнозната
стойност на обществената поръчка, които са били обявени първоначално в
публичната покана.
(4) Съставеният от комисията, провеждаща преговорите, протокол се представя за
утвърждаване от изпълнителният директор, след което се пристъпва към сключване
на договор по реда на чл. 36.
Чл. 41. (1) В случаите, при които стойността на поръчката е под праговете по чл.14,
ал.4 от ЗОП, при възлагането може да не се сключва писмен договор, като
разходите са доказват с първични платежни документи.
Чл. 42. Юрисконсулт на НСОРБ организира изпращането в срок до 31 март на всяка
година следваща отчетната, обобщена информация по образец до АОП за всички
разходвани средства във връзка с обществени поръчки на стойност по чл. 14, ал. 4 и
5 от ЗОП.
РАЗДЕЛ VІ ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Чл.43. На интернет страницата на НСОРБ (www.namrb.org) се поддържа обособена
част с название „Профил на купувача”.
Чл.44. (1) В профила на купувача се публикуват:
1. настоящите вътрешни правила;
2. предварителните обявления;
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3. всички процедури, обявени от изпълнителния директор, като към уникалния номер
на всяка обществена поръчка в Регистъра на обществените поръчки се показва
хипервръзка към самостоятелния раздел в профила на купувача, в който се
съдържат документите и информацията за конкретната поръчка.
4. становищата на изпълнителния директор на Агенцията за обществени поръчки по
запитвания на изпълнителния директор на НСОРБ, както и информацията по чл.
22б, ал.2, т. 21 от ЗОП;
(2) Документите и информацията по ал. 1 се поддържат в профила на купувача,
както следва:
1. по т. 1 – една година след изменението или отмяната им;
2. по т. 2 – една година от публикуването в профила на купувача;
3. по т. 3 – съгласно чл. 45 ал.1 от настоящите правила;
4. по т. 4 – постоянно, със съответната актуализация
Чл. 45 (1) Документите и информацията, които се отнасят до конкретна обществена
поръчка, се обособяват в самостоятелен раздел в профила на купувача,
представляващ електронна преписка със самостоятелен идентификационен номер и
дата на създаването. Самостоятелният раздел се поддържа в профила на купувача
до изтичането на една година от:
1. приключването или прекратяването на процедурата – когато не е сключен
договор;
2. изпълнението на всички задължения по договора, съответно на всички
задължения по договорите в рамковото споразумение.
(2) За провежданите от НСОРБ процедури в „Профила на купувача” следва да бъде
публикувана най-малко следната информация:
1. Решенията за откриване на процедурите и обявленията за обществени поръчки;
2. Документациите за участие в процедурите;
3. Експертните становища, одобрени от изпълнителния директор на Агенцията за
обществени поръчки от осъществявания предварителен контрол върху конкретната
процедура за възлагане на обществена поръчка, а когато не е приета някоя от
препоръките – и мотивите за това;
4. Решенията за промяна в случаите и променената документация за участие;
5. Разясненията по документациите за участие;
6. Поканите за представяне на оферти при ограничена процедура, състезателен
диалог и договаряне с обявление;
7. Съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти. Когато
критерият е икономически най-изгодна оферта, съобщението съдържа и резултатите
от оценяването на офертите по другите показатели за оценка.
8. Протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с
приложенията към тях;
9. Решенията по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедурите;
10. Информация за датите и основанието за освобождаване или задържане на
гаранциите за участие на кандидатите или участниците във всяка процедура за
възлагане на обществена поръчка;
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11. Договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към
тях;
12. Договорите за подизпълнение и допълнителните споразумения към тях;
13. Рамковите споразумения заедно със задължителните приложения към тях;
14. Допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени
поръчки;
15. Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по
договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително
за авансовите плащания;
16. Информация за датата и основанието за приключване или за прекратяване на
договорите;
17. Информация за датите и основанието за освобождаването, усвояването или
задържането на гаранциите за изпълнение на всеки договор;
18. Публичните покани заедно с приложенията към тях;
Чл.46 В документите, които се публикуват в профила на купувача, се заличава
информацията,
за
която
участниците
са
приложили
декларация
за
конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от ЗОП, както и информацията, която е защитена
със закон. На мястото на заличената информация се посочва правното основание за
заличаването. Заличаването се извършва от юрисконсулт на НСОРБ
Чл.47 (1) Документите по чл. 45 ал. 2 от настоящите правила се публикуват в
Профила на купувача, в следните срокове:
1. Документите по точки 1, 2, 3, 4, 6, 13 и 18., които се публикуват в Регистъра на
обществените поръчки или на Портала за обществени поръчки, и документациите за
участие се публикуват в профила на купувача в първия работен ден, следващ деня
на изпращането им в агенцията.
2. Разясненията по точка 5 за открити процедури се публикуват в 4-дневен срок от
постъпването на искането. За публични покани разясненията по писмени запитвания
се публикуват на следващия ден след получаване на запитването.
3. Съобщението по точка 7 за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите
оферти се публикува не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на
ценовите оферти.
4. Документите по точки 8 и 9 се публикуват в един и същи ден, в който се изпращат
до всички кандидати или участници.
5. Документите по точки 10, 11, 12, 14, 15, 16 и 17, свързани с изпълнението на
договорите, се публикуват в 30-дневен срок от:
а) сключването на договорите и на допълнителните споразумения;
б) извършването на плащането; за договори за периодично повтарящи се доставки
на стоки, информацията за извършените плащания се публикува в обобщен вид до
20-о число на месеца, следващ месеца на извършените плащания;
в) освобождаването на гаранцията;
г) получаването от възложителя на договора за подизпълнение и на допълнително
споразумение към него;
д) създаването на съответния друг документ.
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Чл. 48. Ръководителят на екип „Административно-финансово управление”
контролира спазването на изискванията към информацията, публикувана в Профила
на купувача.

РАЗДЕЛ VІІ СЪХРАНЕНИЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Чл. 49. (1) До изтичане на срока за подаване на офертите/ предложенията, цялата
документация по подготовката на процедурата се съхранява от председателя на
работната група по чл. 8 от настоящите правила.
(2) По време на работа на комисията по чл. 9 от настоящите правила, цялата
документация заедно с постъпилите оферти/ предложения се съхраняват от
Председателя на комисията.
(3) След сключване на договор за възлагане на обществена поръчка юрисконсулт на
НСОРБ образува досие, съдържащо всички документи съставени във връзка с
нейното провеждане, възлагане и изпълнение. Досието се съхранява от Главния
счетоводител в срок най-малко 4 (четири) години след приключване изпълнението
на договора (чл. 58а, ал. 6 ЗОП), което следва да съдържа:
1. всички документи, съставени от откриване на процедурата до сключване на
договора, включително документите, изискуеми при сключване на договорите;
2. уведомленията до Регистъра по обществени поръчки към Агенцията по
обществени поръчки;
3. офертите на участниците и заявленията за участие;
4. предявените жалби (искове) и постановените решения;
5. копие от договор за възлагане на обществена поръчка заедно с приложенията към
него;
6. копие на гаранциите за изпълнение;
7. други относими документи.
(4) Досиетата на процедури по проекти може да се съхраняват и по- дълго време
съгласно изискванията на финансиращата институция.
(5) Към всяко досие се изготвя контролен лист. Експерт „Финансово управление и
счетоводство” отразява в него използването на документи от досието (извън стаята
за съхранение) от лица и структури, имащи отношение по досието и оторизирани по
законов път да извършват това.
(6) Главният счетоводител съхранява оригинал от сключения договор и оригинал на
банкова гаранция или оригинал /заверено копие/ на платежно нареждане за внесена
гаранция за изпълнение на договора.
Чл. 50. (1) За откритите, проведени и/или финализирани с договор процедури
съгласно настоящите правила се води регистър по образец (Приложение 3)
(2) Регистърът по ал. 1 се води от юрисконсулт и се съхранява в деловодството
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РАЗДЕЛ VIІІ КОНТРОЛ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА ЗА
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА. МОНИТОРИНГ
Чл. 51. (1) Контролът по изпълнението на сключените договори се осъществява от
Ръководителя на звено “Административно - финансово управление”, като той
включва:
1. спазване на сроковете и приемането на възложеното с договора;
2. съответствието на изпълнението с изискванията по договора – технически
спецификации, изискванията за качество и количество и други параметри в
зависимост от предмета и клаузите по договора.
(2) Главният счетоводител следи за наличието на вземания и задължения по
сключените договори, включително за неустойки и други финансови задължения и
тежести.
(3) При констатиране на всяко несъответствие или форми на договорно
неизпълнение, лицата по ал. 1 и 2 сезират изпълнителния директор за
предприемане на адекватни мерки в съответствие с клаузите на договора и
приложимите законови разпоредби.
Чл. 52. (1) Приемането на изпълнението на сключен договор се извършва с
подписването на приемо-предавателен протокол. Протоколът се подписва от
изпълнителя и от упълномощено от изпълнителния директор лице/а.
(2) При установяване на недостатъци на изпълнението те се описват протокола по
ал.1. В случаите на отказ на изпълнителя да подпише протокола, обстоятелството
се отбелязва в протокола с подпис на двама свидетели.
Чл. 53. Подписаните оригинални протоколи за приемане на работата по договорите
или констатираните несъответствия се предават и съхраняват към досието на
обществената поръчка.
Чл. 54. (1) Плащанията по договорите за възлагане на обществени поръчки се
осъществяват в предвидените в тях срокове, след представяне и проверка на
необходимите документи, указани в договора, както и представяне на приемопредавателен протокол, удостоверяващ изпълнението на договора.
(2) Главният счетоводител отговаря за текущата подготовка на информация за
датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за
обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите
плащания, съгласно Приложение № 5.
(3) След изпълнение на договора главният счетоводител организира връщането на
гаранцията за изпълнение на изпълнителя. Освобождаването на гаранцията за
изпълнение се извършва въз основа на разпореждане на изпълнителния директор и
протокола за приемане на работата.
(4) Усвояването на гаранциите за изпълнение на договорите, както и начисляването
на неустойки при неизпълнение по договор се осъществява от главния счетоводител
съвместно с юрисконсулт.
(5) Главният счетоводител има ангажимент да подготви информация за датите и
основанието за освобождаването, усвояването или задържането на гаранциите за
изпълнение на всеки договор, съгласно Приложение № 6
Чл. 55 (1) Юрисконсулт на НСОРБ, след съгласуване с главния счетоводител
организира изпращането на информация по образец за изпълнени договори за
вписване в Регистъра на обществените поръчки в 1 месечен срок, след тяхното
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приключване или след предсрочното им прекратяване. Информацията се изпраща
по електронен път.
(2) Юрисконсулт на НСОРБ подготвя информация за датата и основанието за
приключване или за прекратяване на договорите, съгласно Приложение №7;

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1. Настоящите правила са изготвени на основание чл. 8б от ЗОП и влизат в сила от
датата на утвърждаването.
§2. Настоящите правилата са изготвени в съответствие съобразени с Правилата за
административна и финансова политика и управление на НСОРБ.
§3. Контролът по изпълнението на настоящите правила се възлага на Заместникизпълнителния директор „Административно - финансово развитие” на НСОРБ.
§4. Вътрешните правила подлежат на изменение, допълнение и актуализиране по
реда на тяхното приемане.
§5. Настоящите правила влизат в сила от 01.10.2014 г. и отменят Вътрешните
правила за провеждане на процедури по възлагане на обществените поръчки в
НСОРБ от 2012 г.
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Приложение № 1
Регистър на закупилите/получилите документация за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка с
предмет:...............................................................
/посочва се името на поръчката/

№

ДАТА

НАИМЕНОВАНИЕ НА
УЧАСТНИКА

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТИ

АДРЕС ЗА
КОРЕСПОНДЕНЦИЯ

ТЕЛЕФОН ЗА
КОНТАКТИ

ФАКС

E-MAIL

ПОДПИС НА
ПОЛУЧАТЕЛЯ

ПОДПИС НА ЛИЦЕТО,
ПРЕДОСТАВИЛО
ДОКУМЕНТАЦИЯТА
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Приложение № 2
Регистър на подадените оферти за участие в процедура по възлагане на обществена
поръчка с предмет:...............................................................
/посочва се името на поръчката/

№

ИМЕ / НАИМЕНОВАНИЕ НА УЧАСТНИКА

ВХОДЯЩ НОМЕР

ДАТА И ЧАС НА
ПОЛУЧАВАНЕ

ПОДПИС НА
ЛИЦЕТО
ПОЛУЧИЛО
ОФЕРТАТА

ОБСТОЯТЕЛСТВА ПО ЧЛ. 57, АЛ.5 ЗОП
ПОДПИС НА
ЛИЦЕТО
1. ОФЕРТА, ПРЕДСТАВЕНА
2. ОФЕРТА, ПРЕДСТАВЕНА
ПРЕДАЛО
СЛЕД ИЗТИЧАНЕ НА КРАЙНИЯ
В НЕЗАПЕЧАТАН ИЛИ
ОФЕРТАТА
СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ
СКЪСАН ПЛИК.
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Приложение № 3
Дневник-регистър
за откритите, проведени и/или финализирани с договор процедури по възлагане на обществени поръчки в НСОРБ

№
ДАТА

НАИМЕНОВАНИЕ НА
ПОРЪЧКАТА

ВИД
(ПО ЗОП)

РЕШЕНИЕ ЗА
ОТКРИВАНЕ
(НОМЕР)

РЕШЕНИЕ ЗА
ПРЕКРАТЯВАНЕ
(НОМЕР)

ДАТА НА
СКЛЮЧЕН
ДОГОВОР

ДАТА НА
ИЗПРАТЕНО
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА
СКЛЮЧВАНЕ НА
ДОГОВОР ДО АОП

ДАТА НА
ПРИКЛЮЧВАНЕ
НА ДОГОВОРА
(СРОК НА
ДОГОВОРА)

ДАТА НА
ПРЕКРЕТЯВАНЕ
НА ДОГОВОРА

ДАТА НА
ИЗПРАТЕНО
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА
ПРИКЛЮЧЕН
ДОГОВОР ДО АОП
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Приложение № 4
№ и Наименование на обществената поръчка:.............................................................................................................
посочва се името на поръчката
Информация
за датите и основанието за освобождаване или задържане
на гаранциите за участие на кандидатите или участниците
№

Кандидат или участник

Дата на освобождаване на
гаранцията

Основание за освобождаване Основание за задържане
на гаранцията
на гаранцията

1
2
3
n
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Приложение №5
№ и Наименование на обществената поръчка:.............................................................................................................
посочва се името на поръчката
Информация
за датата, основанието и размера на извършените плащания по договор №..... за обществена поръчка
№

Плащане (авансово, междинно,
окончателно)

Дата на плащане

Размер

Основание за плащане

1
2
3
n

Информация
за датата, основанието и размера на извършените плащания по договор №...... за подизпълнение
№

Плащане (авансово, междинно,
окончателно)

Дата на плащане

Размер

Основание за плащане

1
2
3
n
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Приложение № 6
№ и Наименование на обществената поръчка:.............................................................................................................
посочва се името на поръчката

Информация
за датите и основанието за освобождаване, усвояването или задържането
на гаранцията за изпълнение по договор №.........

Дата на освобождаване на
гаранцията

Основание за освобождаване
на гаранцията

Основание за усвояване
на гаранцията

Основание за усвояване
на гаранцията
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Приложение № 7
№ и Наименование на обществената поръчка:.............................................................................................................
посочва се името на поръчката
Информация
за датите и основанието за приключване или прекратяване на договор №.........
Дата на приключване,
съгласно договора

Дата на реално
приключване/прекратяване
на договора

Основание за
приключване на
договора

Основание за
прекратяване на
договора
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