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1. УВОД 

Настоящите спецификации са неразделна част от документацията, подготвена за 

съответния договор. Горепосочената документация на поръчката включва: 

 покана за представяне на оферти; 

 условия за подаване на оферта; 

 спецификации и приложенията към тях; както и 

 - обявлението за обществена поръчка; 

 и образец на договор и приложенията към него. 

Следните приложения допълват настоящите спецификации, като са неразделна част от 

тях: 

Приложение I.A:  Технически спецификации 

Приложение I.Б: Ценова таблица 

Приложение ІI:  Политика на Европейския парламент по отношение на околната 

среда 

Приложение ІІI:  Клетвена декларация на оферента относно критериите за 

отстраняване и подбор 

Приложение IV:  Финансова идентификация на доставчика 

Приложение V:  Информационен документ относно обединенията на икономически 

оператори 

Приложение VI:  Декларация относно подизпълнителите 

Приложение VІI:  Информационен финансов документ 

Приложение VІІI:  Етикет, който трябва да се постави на външния и на вътрешния 

плик при изпращането на офертата 
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ЧАСТ І – ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

2. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

В съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС, Евратом) № 2018/1046 на 

Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на Съюза, Европейският парламент реши да обяви 

следната покана за представяне на оферти с оглед на прякото възлагане на обществена 

поръчка за закупуване на кредити за компенсиране на емисии на парникови газове на 

Европейския парламент, Европейската централна банка, Съда на Европейския съюз, 

Европейската сметна палата, Европейския икономически и социален комитет и 

Европейския комитет на регионите за 2019 г. 

Във връзка с тази покана за представяне на оферти е публикувано обявление  за 

обществена поръчка 230769-2020 в Официален вестник на Европейския съюз 2020/S 

230769 на 19/052020 г. 

3. ОПИСАНИЕ, ЦЕЛ И ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ НА ДОГОВОРА  

Това е междуинституционална покана за представяне на оферти. 

 

Следните институции на Европейския съюз участват в тази поръчка: 

 

 Европейският парламент (ЕП), в качеството на основна институция по настоящата 

покана за представяне на оферти и страна по договора за услуги от името на 

другите институции; 

 Европейската централна банка; 

 Съдът на Европейския съюз;  

 Европейската сметна палата; 

 Европейският икономически и социален комитет; 

 Европейският комитет на регионите. 

 

Междуинституционалните процедури протичат по следния начин: Парламентът 

публикува поканата за представяне на оферти, оценява офертите в сътрудничество с 

участващите институции и подписва произтичащото от това споразумение за услуги 

от името на горепосочените участващи институции. 

 

Следователно изпълнителят предоставя услугите на всички горепосочени участващи 

институции. 

 

Участващите институции си поставят за цел постоянно да подобряват екологичните си 

характеристики в съответствие с Регламент 1221/2009, изменен с 

Регламент (EС) 2017/1505 относно доброволното участие на организации в Схемата на 

Общността за управление по околна среда и одит (EMAS).  

Въпреки че политиката на участващите институции в областта на околната среда се 

основава на първо място на предотвратяване или ограничаване на емисиите, 

компенсирането на въглеродните емисии представлява важна част от стратегията им в 

борбата с изменението на климата. Въпреки че компенсирането не може да бъде 

отчетено пряко при изчисляването и евентуалното намаляване на техния въглероден 

отпечатък, то може да се приложи в случаите, при които собствените въглеродни 

емисии са неизбежни или не могат да бъдат намалени допълнително. 
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На 7 октомври 2015 г. Бюрото на Европейския парламент прие следните решения, 

върху които се основава настоящата поръчка за компенсиране: 

„ 

 постига съгласие за компенсиране на общото количество на генерираните от 

Парламента въглеродни емисии, включително емисиите от полети от страна 

на членовете на ЕП между техните държави по произход и Брюксел и 

Страсбург, на годишна основа [...]; 

 

 разрешава проекти в страните от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн 

(страните от АКТБ), а ако няма такива проекти – проекти или в държави, 

обхванати от европейската политика за съседство с установени проекти в 

рамките на национален план за действие, или в държави, част от евро-

средиземноморското партньорство (Евромед)/Съюз за Средиземноморието, 

в страните – кандидатки за членство в ЕС, или в държавите – членки на ЕС; 

 постига съгласие относно широко признатия златен стандарт като 

стандарт за качество на проектите за компенсиране на въглеродни емисии в 

развиващите се страни.“ 

Предметът на настоящия договор за предоставяне на услуги е компенсиране на общото 

количество на въглеродния отпечатък, генериран от участващите институции през 

2019 г., в съответствие с горепосоченото решение.  

За 2019 г. общото изчислено количество на неизбежни емисии на CO2 за всички 

участващи институции е равностойно на 188 000 тона CO2, което е количеството 

кредити за компенсиране на емисии, което трябва да се закупува в рамките на една 

операция по настоящия договор. 

Кредитите ще бъдат използвани за компенсиране на емисиите на парникови газове на 

участващите европейски институции в следните пропорции: 

 

Участващи институции 

 

Процент 

 

Тонове CO2 

Максимална 

горна 

граница в 

евро 

Европейски парламент 64,37% 121 000 242 000 

Европейска централна банка 8,51% 16 000  32 000  

Съд на Европейския съюз 12,23% 23 000 46 000 

Европейска сметна палата 5,85% 11 000 22 000 

Европейски икономически и социален 

комитет и Комитет на регионите 

9,04% 17 000 34 000 

ОБЩО 100% 188 000 376 000 

 

Поисканите кредити по отношение на горепосочените допустими държави трябва да 

са били генерирани в периода между 1 януари 2014 г. и 31 декември 2019 г. 

Договорът е на обща максимална стойност 376 000 EUR. 

Общият срок на договора е 12 месеца. Изпълнението на договора не започва преди 

подписването на договора. 

Предвид естеството на договора работният език за процедурата и изпълнението на 

договора е английски. 
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Особено внимание следва да се обърне на точка 20.6 от приложение І към Финансовия 

регламент1  

4. УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА 
ПОРЪЧКА 

Участието в тази процедура по представяне на оферти е отворено при равни условия 

за всички физически или юридически лица и държавни органи от дадена държава – 

членка на Европейския съюз, както и за всички физически, юридически лица и 

държавни органи от трета държава, която е сключила специално споразумение с 

Европейския съюз в областта на обществените поръчки, което им дава достъп до 

поръчката, която е предмет на настоящата покана за представяне на оферти при 

условията, предвидени в това споразумение. 

С цел да се определи допустимостта на оферентите, те трябва да посочат в своята 

оферта държавата, в която се намира седалището им, или държавата по местоживеене. 

Те представят също така изискваните доказателства съгласно националното им 

законодателство или други доказателства, позволяващи на Европейския парламент да 

провери техния произход. 

Моля, имайте предвид, че след влизането в сила на Споразумението за оттеглянето на 

Обединеното кралство от ЕС2 от 1 февруари 2020 г., и по-специално член 127, 

параграф 6 и членове 137 и 138, позоваванията на физически или юридически лица, 

пребиваващи или установени в държава – членка на Европейския съюз, следва да се 

разбират като включващи физическите или юридическите лица, пребиваващи или 

установени в Обединеното кралство. Следователно пребиваващите или установените 

в Обединеното кралство лица могат да участват в настоящата тръжна процедура. 

 

5. ГРУПИ ОТ ИКОНОМИЧЕСКИ ОПЕРАТОРИ  

Приложение V се попълва задължително и се прилага към офертата, ако тя е внесена 

от група от икономически оператори. 

Разрешава се на групи от икономически оператори да участват в процедурата по 

възлагане на поръчката. Европейският парламент си запазва правото да изиска 

избраната за изпълнител група да притежава определена правна форма, ако такава е 

необходима за доброто изпълнение на поръчката. Европейският парламент може да 

съобщи за това си изискване във всеки момент от процедурата по възлагане на 

поръчката, но при всички положения преди подписването на договора. 

Групата от икономически оператори доказва своята правна форма най-късно преди 

подписването на договора, ако поръчката му бъде възложена. Възможна е една от 

следните правни форми: 

                                                 
1  Точка 20.6 от приложение І към Финансовия регламент: „Възлагащият орган може да заключи, че 

икономическият оператор не притежава необходимия професионален капацитет за изпълнение на 

договора при спазване на подходящ стандарт за качество, когато е установил, че икономическият 

оператор има конфликтни интереси, които могат да се отразят неблагоприятно на изпълнението.“ 

2  Споразумение за оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от 

Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия 



 

Страница6 от 19 
 

- структура с правосубектност, призната от държава членка; 

- структура без статут на юридическо лице, която обаче предлага на Европейския 

парламент достатъчна защита на посочените в договора интереси (в зависимост от 

съответната държава членка това може да бъде например обединение или 

временно сдружение); 

- подписването от страна на всички партньори на пълномощно или равносилен 

документ, с който се утвърждава форма на сътрудничество. 

Реалният статут на групата се доказва от документ или споразумение, подписан(о) 

между членовете на групата, който(-ето) трябва да бъде приложен(о) към офертата. 

По изключение тези документи или споразумения могат да бъдат изменяни и/или 

представяни след крайния срок за подаването на офертата, но в никакъв случай след 

съобщаването на резултатите от подаването на офертите на съответните оференти. 

Европейският парламент си запазва правото да отхвърли дадена оферта, ако условията 

на споразуменията между членовете на дадена група бъдат изменени в хода на 

процедурата, ако те не предвиждат солидарна отговорност между членовете или ако 

заедно с офертата не е представено никакво споразумение с правна сила. 

Европейският парламент може да допусне други правни форми, които не са 

предвидени в горепосочените варианти, при условие че те гарантират солидарна 

отговорност на страните и са съвместими с изпълнението на поръчката. Във всички 

случаи следва да се отбележи, че Европейският парламент ще се позове изрично в 

договора с групата от икономически оператори на съществуването на солидарна 

отговорност между нейните членове. Освен това по договор Парламентът си запазва 

правото да поиска назначаването на общ пълномощник, който да може да представлява 

членовете на групата и да има правото inter alia да издава фактури от името на 

останалите членове. 

В офертите, подадени от групи от икономически оператори, се уточняват ролята, 

квалификациите и опитът на всеки член на групата. Подаването на оферта се 

осъществява съвместно от икономическите оператори, които поемат също така 

солидарна отговорност за подаването на офертата. 

За да може група от икономически оператори да подаде оферта, всеки от участниците 

в нея трябва да подаде по време на фазата на подбор доказателство за право на достъп 

до поръчката (избираемост), както и доказателствата за спазване на критериите за 

отстраняване и подбор. По отношение на критериите за подбор Европейският 

парламент може да подложи на оценка способностите на другите членове на групата, 

за да определи дали оферентът разполага с необходимите средства за изпълнение на 

поръчката. В този случай се изисква въпросните членове да поемат ангажимент, като 

уточнят, че предоставят на останалите необходимите средства за изпълнение на 

поръчката. 

6. ДЪРЖАВА НА ОФЕРЕНТА 

Оферентите трябва да посочат в коя държава са установени и да представят 

съответните доказателства, които са обичайно приемливи съгласно правото на тази 

държава. 
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7. ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ 

Разрешава се възлагането на подизпълнител. 

Приложение VІ се попълва задължително и се прилага към офертата, ако оферентът 

използва подизпълнители. 

В офертата се посочва, в рамките на възможното, частта от поръчката, която оферентът 

възнамерява да възложи на подизпълнител, както и самоличността на 

подизпълнителите. По време на процедурата по възлагане на поръчката или 

изпълнението на договора Европейският парламент си запазва правото да изиска от 

оферентите информация относно финансовия, икономическия, техническия и 

професионалния капацитет на предложения(-ите) подизпълнител(и). Освен това 

Европейският парламент може да поиска необходимите доказателства, за да определи 

дали подизпълнителите изпълняват изискваните критерии за изключване. Оферентите 

се уведомяват, че предложените подизпълнители не могат да попадат в едно от 

положенията, описани в членове 136 – 141 от Финансовия регламент, които дават 

основание за отстраняване от участие в договор за поръчка, възложена от Европейския 

съюз. 

Европейският парламент проверява дали предлаганите подизпълнители отговарят на 

съответните критерии за подбор, когато възлагането на подизпълнител представлява 

съществена част от поръчката. 

Европейският парламент има право да отхвърли всеки подизпълнител, който не 

изпълнява критериите за отстраняване (вж. точка 14) и/или за подбор (вж. точка 15). 

Освен това Европейският парламент трябва да бъде информиран от изпълнителя за 

всяко следващо действие, отнасящо се до последващо възлагане на подизпълнител, 

което не е предвидено в офертата. Компетентният разпоредител с бюджетни кредити 

си запазва правото да приеме или да отхвърли предложения подизпълнител. За целта 

той може да поиска необходимите доказателства, за да определи дали 

подизпълнителят(-ите) отговаря(т) на изискваните критерии. Разрешението на 

Европейския парламент винаги се предоставя в писмена форма.  

Възлагането на поръчката на оферент, който предлага в офертата си подизпълнител, е 

равнозначно на даването на съгласие за възлагането на подизпълнител. 

8. ВАРИАНТИ 

Варианти не се допускат.  

9. ЦЕНИ  

Цените са фиксирани и не подлежат на преразглеждане.  

Съгласно член 3 от Протокола за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз 

предлаганите цени са без ДДС и други подобни косвени данъци.  

Предложението за цена трябва да бъде всеобхватно, да включва общата стойност на 

поръчката и да бъде изразено в евро, включително за държавите, които не участват в 

еврозоната. За оферентите от посочените държави стойността на офертата не подлежи 

на преразглеждане в зависимост от промените в обменния курс. Изборът на обменен 
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курс се прави от оферента, който поема рисковете или ползите от промяната на този 

курс. 

При представянето на цените си оферентите трябва да използват надлежно 

попълнената и подписана ценова таблица от приложение І.Б, без да внасят допълнения 

или промени в нея. 

10. ФИНАНСОВИ ГАРАНЦИИ 

Не е приложимо. 

11. АСПЕКТИ, СВЪРЗАНИ С ОКОЛНАТА СРЕДА 

Политика на Европейския парламент по отношение на околната среда 

В случай че му бъде възложена поръчката, оферентът се задължава да спазва съвестно 

действащото законодателство в областта на опазването на околната среда, доколкото 

то има отношение към поръчката. В този смисъл следва да се отбележи че 

Европейският парламент прилага Схемата на Общността за управление по околна 

среда и одит EMAS в съответствие с Регламент (ЕО) № 1221/2009 от 25 ноември 

2009 г. на Европейския парламент и на Съвета. Информация за Схемата на Общността 

за управление по околна среда и одит се предоставя от отдела разпоредител в 

приложение ІІ към настоящите спецификации. Определеният за изпълнител оферент 

трябва да се увери, че сведенията, предоставени от Европейския парламент относно 

програмата EMAS като цяло, и по-точно относно конкретното прилагане на мерки за 

опазване на околната среда, са известни на целия персонал на изпълнителя, който 

работи за Европейския парламент. По искане на Европейския парламент изпълнителят 

може да бъде задължен да докаже, че всяко лице, което участва в изпълнението на 

договора, е получило необходимото подходящо професионално обучение (техника, 

безопасност и екологични аспекти) за спазване на правилата за безопасност, правилно 

боравене с оборудването и различните продукти, включително мерки, които да се 

предприемат в случай на неправилно боравене или други евентуални произшествия. 

12. ПОЛИТИКА НА НАСЪРЧАВАНЕ НА РАВНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ 

Оферентът, на когото бъде възложен договорът, се задължава при изпълнението му да 

спазва политика за насърчаване на равните възможности и многообразието, като 

осигурява цялостното и всеобхватно прилагане на принципите за недискриминация и 

равнопоставеност, установени в Договорите на ЕС. По-точно изпълнителят на 

поръчката се задължава да създаде, поддържа и усъвършенства отворена и 

интегрираща работна среда, която зачита човешкото достойнство и принципа за 

осигуряване на равни възможности, изграден около три основни оси: 

- равнопоставеност на жените и мъжете;  

- наемане на работа и интеграция на хора с увреждания;  

- премахване на всякакви пречки пред наемането и на всякаква дискриминация, 

основана на пол, раса или етнически произход, религия или убеждения, 

увреждане, възраст или сексуална ориентация.  
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13. УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАМКОВИТЕ ДОГОВОРИ 

Не е приложимо.  
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ЧАСТ ІІ – КРИТЕРИИ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ, ЗА ПОДБОР И ЗА ВЪЗЛАГАНЕ 

14. КРИТЕРИИ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ 

Пълните текстове на членове 136 – 141 от Финансовия регламент относно критериите 

за отстраняване и тяхното прилагане са на разположение в Официален вестник на 

Европейския съюз, брой L 193, публикуван на 30 юли 2018 г., стр. 1 – 222. Оферентите 

трябва да декларират, че не се намират в някое от положенията, налагащи 

отстраняване, посочени в тези членове. 

Член 136 от Финансовия регламент (извадки): по-долу са възпроизведени само 

параграфи 1, 4, 6 и 7. 

1. Отговорният разпоредител с бюджетни кредити отстранява лице или субект по член 

135, параграф 2 от участие в процедури за възлагане, предоставяне или присъждане, 

уредени с настоящия регламент, или от подбор за изпълнение на средства на Съюза, 

когато това лице или субект се намира в едно или повече от следните положения, 

налагащи отстраняването му: 

а) лицето или субектът са обявени в несъстоятелност или са в производство по 

несъстоятелност или ликвидация, активите им се управляват от ликвидатор, 

синдик или съд, когато имат споразумение с кредиторите си, преустановили са 

стопанската си дейност или се намират в аналогично положение, произтичащо от 

сходна процедура, предвидена в правото на Съюза или националното право; 

б) с окончателно съдебно решение или окончателен административен акт е 

установено, че лицето или субектът са нарушили задълженията си по отношение 

на плащането на данъци или социалноосигурителни вноски в съответствие с 

приложимото право; 

в) с окончателно съдебно решение или окончателен административен акт е 

установено, че лицето или субектът са виновни в извършването на тежко 

професионално нарушение, като са нарушили приложимите законови или 

подзаконови разпоредби или етични норми на професията, която практикуват, или 

като са имали неправомерно поведение, отразяващо се върху професионалната им 

благонадеждност, когато това поведение показва умисъл или груба небрежност, 

включително, по-конкретно, някое от следните деяния: 

i) предоставяне чрез измама или по небрежност на неверни данни при 

предоставянето на информацията, необходима за проверката за липсата на 

основания за отстраняване или за изпълнението на критериите за допустимост или 

подбор, или при изпълнението на правното задължение; 

ii) договаряне с други лица или субекти с цел нарушаване на конкуренцията; 

iii) нарушаване на правата върху интелектуалната собственост; 

iv) опит за повлияване върху процеса на вземане на решения на отговорния 

разпоредител с бюджетни кредити по време на процедурата за възлагане, 

предоставяне или присъждане; 

v) опит за получаване на поверителна информация, която може да му осигури 

неправомерни предимства в процедурата за възлагане; 

г) с окончателно съдебно решение е установено, че лицето или субектът са виновни 

в извършването на някое от следните деяния:  
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i) измама по смисъла на член 3 от Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския 

парламент и на Съвета и член 1 от Конвенцията за защита на финансовите 

интереси на Европейските общности, съставена с акта на Съвета от 26 юли 1995 г.;  

ii) корупция съгласно определението в член 4, параграф 2 от Директива (ЕС) 

2017/1371 или активна корупция по смисъла на член 3 от Конвенцията за борба с 

корупцията, в която участват длъжностни лица на Европейските общности или 

длъжностни лица на държавите – членки на Европейския съюз, съставена с акта 

на Съвета от 26 май 1997 г., или поведение, посочено в член 2, параграф 1 от 

Рамково решение 2003/568/ПВР на Съвета, или корупция по смисъла на друго 

приложимо право;  

iii) поведение, свързано с престъпна организация, съгласно посоченото в член 2 от 

Рамково решение 2008/841/ПВР на Съвета;  

iv) изпиране на пари или финансиране на тероризъм по смисъла на член 1, параграфи 

3, 4 и 5 от Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета;  

v) терористични престъпления или престъпления, свързани с терористични 

дейности, по смисъла съответно на членове 1 и 3 от Рамково решение 

2002/475/ПВР на Съвета, или подбудителство, помагачество или опит за 

извършване на такива престъпления, посочени в член 4 от същото решение;  

vi) детски труд или други престъпления, свързани с трафик на хора по смисъла на 

член 2 от Директива 2011/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета;  

д) лицето или субектът са показали съществени пропуски при спазването на 

основните задължения по изпълнението на правно задължение, финансирано от 

бюджета, което е:  

i) довело до преждевременното прекратяване на правното задължение; 

ii) довело до прилагането на предварително уговорено обезщетение при неизпълнение 

или други договорни санкции; или 

iii) което е било разкрито от разпоредител с бюджетни кредити, OLAF или Сметната 

палата вследствие на проверки, одити или разследвания;  

е) с окончателно съдебно решение или окончателен административен акт е 

установено, че лицето или субектът са извършили нередност по смисъла на член 

1, параграф 2 от Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на Съвета; 

ж) с окончателно съдебно решение или окончателен административен акт е 

установено, че лицето или субектът са създали предприятие в друга юрисдикция с 

намерението да заобиколят данъчни, социални или други правни задължения в 

юрисдикцията, където се намира тяхното седалище, централно управление или 

основно място на стопанска дейност; 

з) с окончателно съдебно решение или окончателен административен акт е 

установено, че е създадено предприятие с намерението, посочено в буква ж). 

(.....)  

4. Отговорният разпоредител с бюджетни кредити отстранява лицето или субекта по 

член 135, параграф 2, когато: 

а)  физическо или юридическо лице, което е член на административния, 

управителния или надзорния орган на лицето или субекта по член 135, параграф 2 
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или което има правомощия за представителство, вземане на решения или контрол 

по отношение на това лице или този субект, се намира в едно или повече от 

положенията, посочени в параграф 1, букви в) – з) от настоящия член;  

б)  физическо или юридическо лице, което поема неограничена отговорност за 

дълговете на лицето или субекта по член 135, параграф 2, се намира в едно или 

повече от положенията, посочени в параграф 1, букви а) и б) от настоящия член.  

(.....)  

6. Отговорният разпоредител с бюджетни кредити, като взема предвид, когато е 

приложимо, препоръката на посочената в член 143 експертна комисия, не отстранява 

лице или субект по член 135, параграф 2 от участие в процедура за възлагане, 

предоставяне или присъждане или от подбор за изпълнение на средства на Съюза, 

когато:  

а) лицето или субектът са взели коригиращи мерки съгласно параграф 7 от 

настоящия член, които са достатъчни, за да се докаже надеждността им. 

Настоящата буква не се прилага в случая, посочен в параграф 1, буква г) от 

настоящия член;  

б) това е наложително, за да се осигури непрекъснатостта на услугата, за ограничен 

срок и до приемането на коригиращите мерки, посочени в параграф 7 от настоящия 

член;  

в) такова отстраняване би било непропорционално въз основа на критериите, 

посочени в параграф 3 от настоящия член. 

Освен това параграф 1, буква а) от настоящия член не се прилага в случай на 

закупуване на доставки при особено изгодни условия от доставчик, който окончателно 

прекратява стопанската си дейност, или от ликвидатори или синдици при 

производство по несъстоятелност, при наличие на споразумение с кредитори или при 

сходна процедура съгласно правото на Съюза или националното право. 

 В случаите, когато няма отстраняване, посочени в първа и втора алинея от настоящия 

параграф, отговорният разпоредител с бюджетни кредити посочва мотивите да не бъде 

отстранено лицето или субекта по член 135, параграф 2 и информира за тях 

експертната комисия, посочена в член 143. 

7. Коригиращите мерки, посочени в параграф 6, първа алинея, буква а), включват по-

специално: 

а) мерки за определяне на първопричините за положенията, налагащи отстраняване, 

и конкретни технически, организационни и свързани с персонала мерки в рамките 

на съответната дейност на лицето или субекта по член 135, параграф 2, подходящи 

за коригиране на поведението и за предотвратяването му в бъдеще;  

б) доказателства, че лицето или субектът по член 135, параграф 2 са предприели 

мерки за обезщетяване или поправяне на вредите, причинени на финансовите 

интереси на Съюза от фактите, довели до положението, налагащо отстраняване;  

в) доказателства, че лицето или субектът по член 135, параграф 2 са платили или 

обезпечили плащането на всякакви глоби, наложени от компетентен орган, или на 

всякакви данъци или социалноосигурителни вноски, посочени в параграф 1, буква 

б) от настоящия член.  
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Кандидатът/оферентът се приканва да попълни приложение III, където са посочени 

критериите за изключване.  

Член 141 от Финансовия регламент (извадки): по-долу е възпроизведен само 

параграф 1 от член 141. 

Отхвърляне от процедура за възлагане, предоставяне или присъждане 

При процедура за възлагане, предоставяне или присъждане отговорният разпоредител 

с бюджетни кредити отхвърля участник, който: 

а)  се намира в налагащо отстраняване положение, установено съгласно член 136; 

б)  е подал неверни данни при предоставянето на информацията, изисквана като 

условие за участие в процедурата, или не е предоставил информацията; 

в)  е участвал в подготвянето на документация, използвана в процедурата за възлагане, 

предоставяне или присъждане, когато това води до нарушаване на принципа на 

равно третиране, включително до нарушаване на конкуренцията, което не може да 

бъде поправено по друг начин. 

Отговорният разпоредител с бюджетни кредити съобщава на останалите участници в 

процедурата за възлагане, предоставяне или присъждане съответната информация, 

разменена в контекста на посоченото в първа алинея, буква в) участие в подготовката 

на процедурата или получена в резултат на това участие. Преди всяко такова 

отхвърляне на участника се дава възможност да докаже, че участието му в 

подготовката на процедурата за възлагане, предоставяне или присъждане не нарушава 

принципа на равно третиране. 

 

Оценка на критериите за отстраняване 

1. Всички оференти трябва да представят надлежно датираната и подписана клетвена 

декларация според образеца, който фигурира в приложение III.  

2. В случай на съвместна оферта личната декларация се представя от всички членове 

на обединението. 

3. Оферентът, на когото бъде възложена поръчката, трябва да представи в срок от 6 

календарни дни, считано от датата на получаване на известие за временно 

възлагане на поръчката и преди подписването на договора, следните доказателства: 

а)  подходящи доказателства, че не се намират в нито едно от налагащите 

отстраняване положения по член 136, параграф 1; 

б)  информация за физическите и юридическите лица, които са членове на 

административния, управителния или надзорния орган на участника или 

които имат правомощия за представителство, вземане на решения или контрол 

по отношение на този участник, включително лицата и субектите в рамките на 

структурата на собственост и контрол и действителните собственици, и 

подходящи доказателства за това, че никое от тези лица не се намира в някое 

от налагащите отстраняване положения по член 136, параграф 1, букви в) – е); 

в)  подходящи доказателства, че физическите или юридическите лица, които 

поемат неограничена отговорност за дълговете на този участник, не се 

намират в налагащо отстраняване положение по член 136, параграф 1, буква а) 

или б).  
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4. Оферентът, на когото се възлага поръчката, се освобождава от задължението да 

представи документните доказателства, посочени в параграф 2, когато 

международни организации действат като оференти, ако възлагащият орган 

разполага с безплатен достъп до документни доказателства в национална база или 

ако доказателствата вече са били представени на органа за целите на друга 

процедура по възлагане на поръчка и при положение че посочените документи са 

били издадени преди не повече от една година и все още са валидни. В такъв случай 

оферентът декларира под клетва, че оправдателните документи вече са били 

представени в рамките на предишна процедура по възлагане на поръчка, която 

следва да посочи, както и че в положението му не е настъпила никаква промяна.  

15. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР 

15.1. Правоспособност и регулаторен капацитет 

От оферента се изисква да отговаря на поне едно от следните условия: 

а)  да бъдат вписани в съответен професионален или търговски регистър, освен 

когато става въпрос за международни организации; 

б)  при договори за услуги – да разполага с конкретно разрешение, доказващо, че 

му е разрешено да изпълнява поръчката в своята държава на установяване или 

да членува в конкретна професионална организация. 

15.2. Финансов и икономически капацитет 

Оферентът трябва да разполага с достатъчен икономически и финансов капацитет, 

който да му позволява да изпълни договора при спазване на договорните разпоредби, 

като се отчитат стойността и обхватът на договора. Ако въз основа на предоставените 

от оферента данни от страна на Европейския парламент възникнат съмнения относно 

финансовия капацитет на оферента или капацитетът му е недостатъчен за изпълнение 

на договора, офертата може да бъде отхвърлена, без оферентът да има право да 

претендира за каквото и да било финансово обезщетение. 

Освен това за договора, предмет на настоящата покана за представяне на оферти, 

Европейският парламент изисква от оферентите минимален финансов и икономически 

капацитет, който се оценява в зависимост от следните елементи: 

- минимален годишен оборот от 750 000 EUR в областта на дейност, обхваната от 

договора, за последните три финансови години; 

- минимално равнище на сключена застрахователна полица за риска 

„професионална отговорност“. 

Оценката на финансовия и икономическия капацитет се осъществява въз основа на 

сведенията, съдържащи се в следните документи, представени от оферентите: 

- доказателство за сключена застрахователна полица за риска „професионална 

отговорност“; 

- финансовите отчети (счетоводни отчети, отчети за печалба и загуба, както и всяка 

друга имаща свързана финансова информация) или извлечения от тях за период, 

който не надхвърля последните три приключени финансови години;  

- справка за общия оборот и оборота в областта, обхваната от договора, за период, 

който не надхвърля последните три финансови години, за които са налични данни. 
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Ако оферентът не е в състояние да представи изискваните документи, той може да 

докаже икономическия и финансовия си капацитет с всякакъв друг документ, счетен 

за подходящ от Европейския парламент.  

Освен това оферентът може да разчита на капацитета на други субекти, независимо от 

правното естество на връзките му с тези субекти. В този случай той е длъжен да докаже 

пред Европейския парламент, че ще разполага с необходимите средства за изпълнение 

на договора, например като представи потвърждение на ангажимента от страна на 

съответните субекти, че те ще му ги предоставят. В такъв случай Европейският 

парламент има правото да отхвърли представеното заявление или оферта, ако от негова 

страна съществуват съмнения относно ангажимента на съответната трета страна или 

по отношение на финансовия капацитет на третото лице. Парламентът може да изиска 

от оферента и от съответните други субекти да поемат солидарна отговорност за 

изпълнението на договора. 

При същите условия обединение от икономически оператори може да използва 

капацитета на членуващите в обединението или на други субекти. 

Освен това оферентът може да се позове на икономическия капацитет на един или 

повече подизпълнители, доколкото те се ангажират да участват в процеса на 

изпълнение на договора. В такъв случай Европейският парламент оценява капацитета 

на подизпълнителя(-ите) по отношение на размера на неговото(тяхното) участие в 

изпълнението на договора. 

15.3. Технически и професионален капацитет 

Оферентът трябва да разполага с достатъчен технически и професионален капацитет, 

който да му позволяват да изпълни договора в съответствие с договорните разпоредби, 

като се отчитат стойността и обхватът на договора. Ако в светлината на 

предоставените от оферента данни от страна на Европейския парламент възникнат 

съмнения относно техническия и професионалния капацитет на оферента или ако 

капацитетът му се окаже очевидно недостатъчен за изпълнение на договора, офертата 

може да бъде отхвърлена, без оферентът да има право да претендира за каквото и да 

било финансово обезщетение. 

По отношение на договора, предмет на настоящата покана за представяне на оферти, 

Европейският парламент изисква от оферентите да разполагат със следния минимален 

технически и професионален капацитет: 

- най-малко тригодишен опит в областта на подобни на описаните в договора услуги. 

Техническият и професионалният капацитет на икономическите оператори се доказват 

със следните документи: 

  списък на основните предоставени услуги през последните три години с 

посочване на сумите, датите и публичните и частните клиенти, придружени при 

поискване от декларации на клиентите; 

  доказателство за установяване и/или сертифициране на съответните системи за 

управление на околната среда и качеството, както е описано по-долу, ако това е 

приложимо. 

 

Освен това оферентът може да разчита на капацитета на други субекти, независимо от 

правното естество на връзката му с тези субекти. В този случай той е длъжен да докаже 

пред Европейския парламент, че ще разполага с необходимите средства за изпълнение 
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на договора, например като представи ангажимент от страна на съответните субекти в 

посочения смисъл. В такъв случай Европейският парламент има право да отхвърли 

заявлението или представената оферта, ако съществуват съмнения относно 

ангажимента на третите лица или по отношение на техния професионален и/или 

технически капацитет. 

Във всеки случай оферентът може по всяко време да се позове на икономическия 

капацитет на един или повече подизпълнители, доколкото те се ангажират да участват 

в процеса на изпълнението на поръчката. В такъв случай Европейският парламент 

оценява капацитета на подизпълнителя(-ите) по отношение на размера на 

неговото(тяхното) участие в изпълнението на договора. 

Ако Европейският парламент установи, че даден оферент попада в положение на 

конфликт на интереси, което би могло да се отрази върху изпълнението на договора, 

той може да заключи, че оферентът не притежава необходимите възможности за 

изпълнение на поръчката.  

Норми за управление на околната среда 

Към офертата си оферентът следва да приложи удостоверение от независим орган, 

доказващо, че той спазва Схемата на Общността за управление по околна среда и одит 

(EMAS) или международния стандарт ISO 14001 или равностоен на него. 

Европейският парламент приема удостоверения, равностойни на изискваните, които 

са издадени от органи, установени в дадена държава – членка на Европейския съюз. 

Независимият сертифициращ орган трябва да спазва законодателството на 

Европейския съюз или европейските или международните стандарти относно 

сертифицирането. Ако случаят не е такъв, удостоверението за съответствие на 

оферента няма да бъде прието от Европейския парламент.  

Ако оферентът не е в състояние да представи изискваните удостоверения, той винаги 

може да представи други доказателства, позволяващи на Европейския парламент да 

оцени дали той е въвел мерки за управление на околната среда, равностойни на 

мерките, предвидени от изискваните екологични норми. 

Норми за управление на качеството 

Към офертата си оферентът трябва да приложи копие от удостоверение, издадено от 

независим орган с признат стандарт за управление на качеството като серията 

стандарти ISO 16000 или равностойни на тях, което да доказва спазване на 

изискванията от негова страна. Европейският парламент приема удостоверения, 

равностойни на изискваните, които са издадени от органи, установени в държави – 

членки на Европейския съюз, или от независими акредитирани органи. 

Във всеки случай независимият сертифициращ орган трябва да спазва поредицата от 

европейски норми относно сертифицирането. 

Ако освен това оферентът не е в състояние да представи изискваното доказателство за 

издадено удостоверение, Европейският парламент може да приеме други 

доказателства, равностойни на предвидените от изискваните стандарти за гарантиране 

на качеството. 
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16. КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА 

Поръчката се възлага на оферента, предложил най-добро съотношение между цена и 

качество.  

Оценката на офертите се осъществява въз основа на следните критерии: 

1)  цена; 

2)  географско местоположение на проекта;  

3)  качество на кредитите за компенсиране – изисквания за мониторинг;  

4)  качество на кредитите за компенсиране, отнасящи се до показателите за 

устойчиво развитие и златния стандарт. 

 

Критерий за цена –1: 

Оценителят присъжда максимум 30 точки за критерия за цена. 

 

Общата цена на офертата ще се изчислява чрез претегляне на цената, предложена за 

всеки проект, и количеството предложени кредити по съответния проект. 

 

На офертата с най-ниска цена, която изпълнява критериите за отстраняване и подбор 

и съответства на минималните изисквания за качество, определени в настоящите 

спецификации, ще бъде присъден максималният брой 30 точки.  

 

Останалите оферти се оценяват, като броят точки се определя пропорционално на 

отклонението от офертата с най-ниска цена. За определянето на точките по критерия 

за цена се използва следната формула: 

(Pm / Po) * максимален брой точки, които могат да бъдат присъдени 

Pm: цена, съдържаща се в офертата с най-ниска цена 

Po: цена, съдържаща се в оценяваната оферта 

 

Критерии за качество 

 

Тежестта на различните критерии за качество е, както следва: 

 

- Критерий за качество 2: максимум 40 точки 

- Критерий за качество 3: максимум 15 точки 

- Критерий за качество 4:  максимум 15 точки 

 

Качеството на всеки проект, предложен в дадена оферта, първо се оценява поотделно. 

Общият брой точки за качество, присъдени на офертата, се изчислява чрез претегляне 

на резултата, получен за всеки проект и количеството предложени кредити по 

съответния проект. 

 

Критерий за качество – 2 – географско разположение 

  Ще се предпочитат оференти, които предлагат кредити за компенсиране по линия 

на проекти от групата на държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн 

(държави от АКТБ) съгласно определението от техническите спецификации на 

настоящата покана за представяне на оферти. Следователно на проектите от тези 

държави ще се предоставят максимален брой точки по този критерий за качество 

(40 точки). 
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  проекти в държави, различни от държавите от АКТБ, т.е. тези държави, включени в 

европейската политика за съседство (ЕПС) с установени национални планове за 

действие, проекти в държави, включени в Евро-средиземноморското 

партньорство/Съюз за Средиземноморието, в държави – кандидатки за 

присъединяване в ЕС, и в държави – членки на ЕС, ще бъдат предоставяни най-

много 10 точки. 

 

Критерий за качество – 3 – качество на информацията относно въздействието на 

закупените кредити 

 

Трябва да бъдат ясно разяснени ползите за околната среда свързани със закупените 

кредити и проект(и). Трябва да бъдат предоставени сведения относно въздействието 

на проекта(-ите): точното географско разположение на проекти (регион, град) и 

въздействието от проекта(-ите) относно намаляването на емисиите на парникови 

газове (точни данни, включително информация относно количеството, изразено в 

тонове CO2eq). Информационният материал следва да демонстрира по какъв начин и 

до каква степен проекта(-ите) води(-ят) до намаляване на парниковите газове, 

съответстващи на въглеродните кредити, закупени от Европейския парламент от името 

на всички участващи институции. За този критерий могат да се дават максимум 15 

точки. 

 

Критерий за качество – 4 – качество на кредитите, отнасящи се до златния 

стандарт и показателите за устойчиво развитие 

 

Проекти в развиващи се държави по смисъла на определението в техническите 

спецификации на настоящата покана за представяне на оферти трябва да бъдат проекти 

по линия на златен стандарт или златен стандарт за показатели за устойчиво развитие. 

 

На проектите по линия на златен стандарт за показатели за устойчиво развитие, които 

оказват положително въздействие върху най-голям брой показатели за устойчиво 

развитие, изброени в „паспорта за златен стандарт“, ще се предоставят максимален 

брой точки за този критерий за качество. Броят на точките ще намалява в зависимост 

от броя на обхванатите показатели3. 

 

За този критерий могат да се дават максимум 15 точки. Проект, извън златния стандарт 

(показатели за устойчиво развитие), може да получава най-много 5 точки за този 

критерий за качество. 

 

Общият брой точки за дадена оферта се изчислява по следния начин: 

QT = Q1 x (C1/188000) + Q2 x (C2/188000)+ Q3 x (C3/188000) 

QT : общ брой точки, присъдени за качеството на офертата 

Q1 : брой точки за първия предложен проект 

                                                 
3  Качество на въздуха, качество и количество на водата, състояние на почвата, други замърсители, 

биологично разнообразие, качество на заетостта, жизнени условия за социално слабите лица, 

достъп до достъпни услуги, използващи чиста енергия, човешки и институционален капацитет, 

създаване на количествена заетост и приходи, равновесие на плащанията и инвестициите, трансфер 

на технологии и технологична автономия. 
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C1: брой на предложените кредити за компенсиране, произхождащи от първия проект, 

както е посочено в приложение I.Б („Ценова таблица“) 

 

Впоследствие се прилага следната формула за определяне на съотношението 

качество/цена: 

броят точки, получени за критерия за цена [(Pm / Po) * максималният брой точки, които 

могат да бъдат присъдени, се събира с броя точки, получени при оценката на 

критериите за качество.  

 

Офертата, класирана на първо място, ще бъде тази, която е получила най-много точки. 


