Изискуеми документи при участие на консорциум в процедури за
възлагане на обществени поръчки
Съгласно Закона за обществените поръчки (ЗОП) кандидати и участници в
процедури за възлагане на обществени поръчки могат да бъдат
неперсонифицирани обединения на физически и/или юридически лица напр.
гражданското дружество по чл. 357 от ЗЗД и консорциумът по чл. 275 от ТЗ като
договорно обединяване на търговци за осъществяване на определена дейност,
когато е организиран под формата на гражданско дружество. Характерно за тези
обединения е, че те възникват с договора за учредяване и не подлежат на
регистрация по Търговския закон.
Предвид това, когато такова обединение участва в процедура за възлагане
на обществена поръчка независимо, че офертата или заявлението за участие се
подават от името на обединението, в тях не се прилагат документ за регистрация
по чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗОП и удостоверение за актуално състояние по чл. 24, ал.
1 от ППЗОП. Вместо тези документи следва да се представи заверено копие от
договора за учредяване, с който се доказва създаването на обединението. В този
случай, в образеца на офертата (съответно заявлението за участие) не се
посочват данни, които са характерни за юридическите лица – напр. номер на
фирменото дело при съдебна регистрация.
На основание чл. 56, ал. 3 от ЗОП, към офертата или заявлението за
участие всяко физическо и/или юридическо лице, включено в
неперсонифицираното обединение трябва да приложи документ за самоличност,
съответно – документ за регистрация.
Документите, определени от възложителя в обявлението за обществена
поръчка, за доказване на икономическото и финансово състояние (чл. 50 от ЗОП)
и за технически възможности и/или квалификация (чл. 51 от ЗОП) на кандидата
или участника се представят от всяко физическо и/или юридическо лице,
включено в обединението (чл. 56, ал. 3 от ЗОП).
Към офертата или заявлението за участие на обединението, всяко
физическо и юридическо лице представя декларации за отсъствие на
обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП и на посочените от възложителя в
обявлението за обществена поръчка обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП, а
когато обществената поръчка е за строителство – и декларация по чл. 56, ал. 1, т.
10 от ЗОП.
Когато в обявлението за обществена поръчка възложителят е поставил
изискване за създаване на юридическо лице, обединението определено за
изпълнител следва да представи документ за регистрация при подписване на
договора, като в него се посочват всички данни за новосъздаденото юридическо
лице.
В случай, че възложителят не е поставил такова изискване, в договора се
посочват само данните на обединението, без да се попълват онези, които са
характерни за юридическите лица – напр. номер на фирменото дело. В този
случай, при подписване на договора документите от съответните компетентни
органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от ЗОП и на
посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП се представят за
всеки от участниците в обединението (чл. 47, ал. 9 от ЗОП).

