
 

 

Във връзка с постъпило искане от кандидат за разяснение, относно провеждане на 

процедура на договаряне с обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет 

„Анализ на Споразумение за уреждане на задължения № УД-03-26/27.06.2011 г. между 

Министерство  на отбраната и компания ЮРОКОПТЕР-Франция и Договор за 

гаранционен депозит № УД-03-3/13.01.2006 г., сключен между Министерство на 

отбраната и банка Сосиете Женерал, както и свързаните с тях споразумения и договори, 

обявена с Решение № 81/25.08.2014 г., Ви предоставям разяснения, както следва: 

 
Въпрос 1 на кандидата: „В случай, че кандидатът е консорциум, декларациите се 

попълват от името на консорциум-а, или всяко дружество, включено в консорциума 

трябва да попълни отделни декларации?”. 

 
Разяснение на възложителя по въпрос 1: 
 

По силата на чл. 275 от Търговския закон, консорциумът е договорно обединяване 

на търговци за осъществяване на определена дейност, поради което консорциумът 

се явява обединение, което не е юридическо лице по смисъла на Закона за 

обществените поръчки. 

 

Съгласно т. 1 от Раздел ІІІ.2.1) от Обявлението и т. 2.1 от Раздел ІV от 

Документацията за участие в процедурата, при участници обединения следва 

да бъде представено копие на договора за обединение, а когато в договора не е 

посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, 

подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. 

 

В чл.56, ал.3 от ЗОП е указано какви документи следва да представи всяко 

физическо/юридическо лице, включено в обединение, което не е юридическо 

лица. 

 

В т. 2.12. от Раздел ІV от Документацията за участие в процедурата (абзац 

четвърти) е указано, че когато кандидат в процедурата е обединение, което не е 

юридическо лице документите по т. 2.1., 2.7., 2.8., 2.10. и 2.11 (от Раздел ІV) се 

представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в 

обединението. 

 

Предвид изложеното, всяко дружество, включено в консорциума трябва да 

попълни посочените в т. 2.12. от Раздел ІV от документацията документи, 

отнасящи се до обединение, което не е юридическо лице. 
 

 
Въпрос 2 на кандидата: „Относно адвокатите, които ще бъдат включени в екипа - 

техническите изисквания от  III.2.3 - минимални изисквания т.2 – Изискванията за 

всички адвокати от екипа ли се отнасят (английски/френски, успешно 
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представителство пред арбитражните институции) или е достатъчно да има поне 

един член на екипа, който да покрива изискванията?”. 

 
Разяснение на възложителя по въпрос 2: 
 

Изискванията по т. 2.1. и т. 2.2 от Раздел ІІІ.2.3) „Технически възможности” от 

Обявлението, посочени в колоната „Минимални изисквания” могат да бъдат 

покрити по един от следните начини: 
 

1. Един (или повече от един) адвокат от екипа да отговаря едновременно на 

изискванията по т. 2.1. и 2.2 от Раздел ІІІ.2.3) от Обявлението; 
 

2. Един (или повече от един) адвокат от екипа да отговаря само на 

изискванията по т. 2.1. от Раздел ІІІ.2.3) от Обявлението и един (или повече от 

един) адвокат от екипа да отговаря само на изискванията по т. 2.2. от Раздел 

ІІІ.2.3) от Обявлението. 
 

Предвид изложеното, изискванията на по т. 2.1. и 2.2 от Раздел ІІІ.2.3) от 

Обявлението не се отнасят за всички адвокати (в случай, че в екипа ще участват 

повече от един адвокат). Достатъчно е да има поне един адвокат, който отговаря 

едновременно на изискванията по двете точки или поне двама адвокати, единият 

от които отговаря на изискванията на т. 2.1, а другия – на изискванията на т. 2.2. 


