
Д П  „ Б Ъ Л Г А Р С К И  С П О Р Т Е Н  Т О Т А Л И З А Т О Р ”  

 

 

 

ОДОБРИЛ: 

 

 

ДАМЯН ДАМЯНОВ, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР  

 

 

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я* 
ЗА 

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА  

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С НАИМЕНОВАНИЕ: 

 

„Доставка на нетни количества активна електрическа енергия  (средно и ниско 

напрежение) и избор на координатор на стандартна балансираща група за обекти 

на ДП „Български спортен тотализатор“, по обособени позиции: 

Обособена позиция № 1: „Доставка на електрическа енергия и услуги по балансиране на 

краен клиент за обекти, находящи се на територията на Софийска, Северозападна и 

Югозападна регионални дирекции на БСТ“; 

Обособена позиция № 2: „Доставка на електрическа енергия и услуги по балансиране на 

краен клиент за обекти, находящи се на територията на Североизточна и Северна 

Централна  регионални дирекции на БСТ“; 

Обособена позиция № 3: „Доставка на електрическа енергия и услуги по балансиране на 

краен клиент за обекти, находящи се на територията на Югоизточна и Южна Централна 

регионални дирекции на БСТ“ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 г., гр. София 
 

 

* Във всички части на документацията за участие, където се съдържа посочване на конкретен 

модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство, което би довело 

до облагодетелстването или елиминирането на определени лица или продукти да се чете и разбира 

„или еквивалент“ 

Във всички части на документацията, където не е посочено изрично, че дадена информация се 

отнася/не се отнася за съответна обособена позиция, то следва тази информация да се счита и да 

се чете, че се отнася за всяка една обособена позиция 

 

 



СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА 

 

 

I. Обект; Предмет; Технически спецификации на обществената поръчка. 

II. Изисквания към участниците.  

III. Критерий за възлагане; показатели; методика за комплексна оценка. 

IV. Указания за подготовката на офертата, в т.ч. и на образците на документи. 

Комуникация. Гаранции. Сключване на договор 

V. Образци на документи: 

Образец № 1 – Образец на Документ по чл. 47, ал. 3 ППЗОП /опис на представените 

документи/  

Образец № 2 – Образец на Документ по чл. 39, ал. 2, т. 1 ППЗОП /стандартен образец 

за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)/  

Образец № 3 – Образец на Документ по чл. 44, ал. 1 ППОЗП /информация относно 

правно-организационната форма на участник, под която осъществява дейността си, 

както и списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 

ЗОП/ 

Образец № 4 - Образец на Документ по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „б“ ППЗОП /предложение 

за изпълнение на поръчката/ 

Образец № 5 – Образец на Декларация по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „в“ ППЗОП /декларация 

за съгласие с клаузите на приложения проект на договор/ 

Образец № 6 – Образец на Декларация по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „г“ ППЗОП /декларация 

за срока на валидност на офертата/ 

Образец № 7 – Образец на Декларация по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „д“ ППЗОП /декларация, 

че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, 

когато е приложимо/ 

Образец № 8 - Образец на Документ по чл. 39, ал. 3, т. 2 ППЗОП /ценово предложение/ 

Образец № 9 - Образец на Документ по чл. 31, ал. 3 ЗОП /банкова гаранция за 

изпълнение на договор за обществена поръчка/ 

Образец № 10 – Образец на Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закон за мерките срещу 

изпирането на пари (ЗМИП) – представя се от участник, определен за изпълнител 

преди подписване на договор 

Образец № 11 – Декларация по чл. 4, ал. 7 и чл. 6, ал. 5, т. 3 от Закон за мерките срещу 

изпирането на пари (ЗМИП) – представя се от участник, определен за изпълнител 

преди подписване на договор 

VI. Проект на договор 


