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УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 
 

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС), гр. София, ул. „Ген. Йосиф В. 

Гурко“ № 6, отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в открита 

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на 6 (шест) броя 

автомобили за нуждите на Комисията за регулиране на съобщенията“. 

Настоящата документация е изготвена с цел да Ви помогне да се запознаете с 

условията и да подготвите своите оферти за участие в процедурата съобразно Закона за 

обществените поръчки (ЗОП) и Правилника за прилагане на Закона за обществените 

поръчки (ППЗОП). 

Участниците в процедурата следва да прегледат и да се съобразят с всички 

указания, образци, условия и изисквания, представени в документацията, обявлението 

и решението. 

Офертите се подават в деловодството на КРС, гр. София, ул. „Ген. Йосиф В. 

Гурко“ № 6 до датата, посочена в обявлението. 

Офертите ще бъдат разгледани от комисия за разглеждане и оценка. 

Комисията ще започне своята работа в деня и часа, посочени в обявлението. 

За информация и въпроси може да се обръщате към: 

Анатоли Манолов, тел. 0884987070, e-mail: amanolov@crc.bg 

Мария Бончева, тел. 02 9492 939, e-mail: mbontcheva@crc.bg 

  

mailto:amanolov@crc.bg
mailto:mbontcheva@crc.bg
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I. ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА  

 

1. Възложител  

Възложител на настоящата открита процедура за избор на изпълнител на 

обществена поръчка, възлагана по реда на ЗОП е КРС. 

 

2. Правно основание за откриване на процедурата  

Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка 

на основание чл. 73, ал. 1, чл. 18, ал. 1, т. 1 и чл. 20, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗОП.                           

За нерегламентираните в настоящата документация за участие условия по 

провеждането на процедурата се прилагат разпоредбите на (ЗОП) и подзаконовите 

нормативни актове по неговото прилагане, както и приложимите национални и 

международни нормативни актове съобразно с предмета на поръчката. 

 

3. Прогнозна стойност за изпълнение на поръчката  

Прогнозната стойност за изпълнение на настоящата обществена поръчка е в 

размер на 320 000 лв. с ДДС или 266 666 лв. без ДДС. 

Предвид обстоятелството, че не са налице условията за провеждане на 

състезателен диалог или някоя от процедурите на договаряне, обществената поръчка е 

възложена по предвидения в ЗОП ред за провеждане на открита процедура. 

Провеждането на предвидената в ЗОП открита процедура гарантира в най-голяма 

степен публичността на възлагане изпълнението на поръчката, респективно 

прозрачността при разходването на финансовите средства по проекта.  

 

4. Обект на настоящата обществена поръчка е „доставка“ по смисъла на чл. 3, ал. 

1, т. 2 от ЗОП. 

 

5. В обхвата на настоящата процедура се включва доставка на 6 броя 

високопроходими автомобили за изпълнение на контролните функции на КРС за 

извършване на инспекторски проверки и специализирани измервания на територията на 

цялата страна. 

 

6. Oбособени позиции  

Настоящата поръчка не съдържа обособени позиции, предвид това че предмета на 

доставката е еднороден. Разделянето на обществената поръчка на обособени позиции е 

нецелесъобразно и би довело до затруднения за Възложителя, предвид еднаквата цел и 

задачи, за  които ще се използват автомобилите. Възлагането на поръчката без 

разделяне на обособени позиции гарантира постигане на оптимално финансово 

предложение. 

 

7. Срок и място на изпълнение 

Сроковете за изпълнение на поръчката са, както следва: 

Доставката се осъществява на два етапа: 

7.1. За доставка на 3 (три) броя автомобили с висока проходимост срокът за 

доставка е до 4 (четири) месеца, считано от датата на подписване на договора; 

7.2. За доставка на останалите 3 (три) броя автомобили с висока проходимост 

договорът ще бъде сключен под условие и с отложено изпълнение на основание чл. 114 

от ЗОП. Доставката на автомобилитe ще се извърши при осигурено финансиране през 

2019 г. 

Изпълнението на договора за доставка на автомобилите, за които не е осигурено 



 

5 

 

финансиране по етап 2 ще започне след осигуряването му и ще бъде удостоверено чрез 

получаване на Възлагателно писмо, изпратено от Възложителя до Изпълнителя.  

Срокът за доставка следва да е до 4 (четири) месеца от получаване на възлагателното 

писмо.  

Срокът за гаранционната поддръжка е миниум 3 (три) години и започва да тече 

от подписване на съответния приемо-предавателен протокол за извършена доставка по 

етапа.  

 

Място на изпълнение: КРС на адрес:, гр. София, 1574, бул. „Шипченски проход“                  

№ 69. 

 

8. Участници 

Участник в процедурата по възлагане на обществената поръчка може да бъде 

всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни 

обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява доставки 

съгласно законодателството на държавата, в която то е установено. 

Не се допуска до участие в процедурата участник, който не отговаря на 

законовите изисквания или на някое от условията на Възложителя в тази документация. 

Участникът не може да бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на 

обществената поръчка на основание неговия статут или правната му форма, когато той 

или участниците в обединението имат право да предоставят съответната доставка в 

държавата-членка, в която са установени. 

В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, към офертата 

се представя оригинал или заверено копие на документ – учредителен акт, договор, 

споразумение или друг приложим документ за създаване на обединението, от който да 

са видни следните обстоятелства: 

 правата и задълженията на участниците в обединението за конкретната 

поръчка; 

 разпределението на отговорността между членовете на обединението, като 

следва да е уговорена солидарна отговорност съгласно чл. 37, ал. 3, т. 2 от 

ППЗОП; 

 дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението; 

 определянето на партньор или лице, което да представлява обединението за 

целите на обществената поръчка. 

 

9. Оферти 

9.1. Не се допуска участник да участва в офертата на друг участник под каквато 

и да е форма, включително участниците да сключват споразумения помежду си във 

връзка с поръчката, както и да си възлагат работи като подизпълнители един на друг за 

целите на изпълнението на тази поръчка.  

9.2. Лице, което участва в обединение, не може да представя самостоятелна 

оферта. В процедурата за възлагане на обществена поръчка едно физическо или 

юридическо лице може да участва само в едно обединение.  

9.3. Свързани лица, по смисъла на § 2, т. 45 от ДР на ЗОП, не могат да бъдат 

самостоятелни участници в процедурата.  

9.4. Офертите на участниците трябва да са със срок на валидност – 6 месеца, 

считано от крайния срок за подаването им.  При необходимост, Възложителят може да 

отправи покана до участниците да удължат срока на валидност на офертите до 

сключване на договора за обществената поръчка.  

9.5. При подаване на оферта участникът декларира липсата на основанията за 

отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на единен 



 

6 

 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). В него се предоставя 

съответната информация, изисквана от Възложителя и се посочват националните бази 

данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства или компетентните органи, 

които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са 

длъжни да предоставят информация. 

 

10. Подизпълнители/трети лица  

В случай, че при изпълнение на поръчката участникът ще ползва 

подизпълнители, посочените критерии за подбор се прилагат за подизпълнителите, 

съобразно вида и дела от поръчката, които те ще изпълняват.  

В случай, че при изпълнение на поръчката участникът ще използва капацитета на 

трети лица, последните следва да отговарят на критериите за подбор, за доказването на 

които участникът се позовава на техния капацитет. Подизпълнителите нямат право да 

превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора 

за подизпълнение.  

 

11. Цена и начин на плащане 

Прогнозната стойност за изпълнение на настоящата обществена поръчка е в 

размер на 320 000 лв. с ДДС или 266 666 лв без ДДС. 

Плащането по договора се извършва по следния начин:  

    Заплащането на етап 1, включващ доставката на 3 (три) автомобили, е в срок до 

30 (тридесет) дни от представяне на гаранция за авансово плащане в размер на 100 % 

от стойността на автомобилите в някоя от формите на чл. 111, ал. 5 от ЗОП и 

фактура оригинал.  

   Плащането на етап 2 за останалите 3 (три) автомобили се извършва в 10 (десет) - 

дневен срок от подписване на приемо-предавателен протокол за приемане на 

доставката и представяне на фактура-оригинал, като протоколът се оформя, след 

предаването на съответната доставка на автомобилите и подписването на протокола за 

регистрацията им в КАТ.    

 

11.1. При сключване на договора Изпълнителят представя гаранция за авансово 

плащане в полза на Възложителя за доставката на първите 3 (три) автомобила. 

Гаранцията може да бъде предоставена в една от формите, посочени в чл. 111, ал. 5 от 

ЗОП. 

 Посочената гаранция се освобождава в срок до 3 (три) дни след подписване на 

окончателен двустранен приемо - предавателен протокол за приемане на доставените 

автомобили. 

11.2. Плащането на автомобилите по етап 2 - под условие ще се извърши при 

осигурено финансиране  в десетдневен срок от подписването на приемо-предавателен 

протокол за доставката. 

 

12. Предоставяне на документацията за участие, публикуване на документи 

Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез 

електронни средства до документацията за обществена поръчка в официалната си 

интернет страница на адрес: www.crc.bg в Профила на купувача. 

 

13. Разяснения по документацията за участие 

Лицата могат да поискат писмено от Възложителя разяснения по решението, 

обявлението и документацията за обществена поръчка в срок до 10 (десет) дни преди 

изтичане на срока за подаване на оферти. 

http://www.crc.bg/
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Възложителят предоставя разясненията в срок до 4 (четири) дни от получаване на 

искането, но не по-късно от 6 (шест) дни преди крайния срок за получаване на оферти 

за участие в процедурата. 

Възложителят не предоставя разяснения, ако искането е постъпило след 

горепосочения срок. 

Разясненията се предоставят чрез публикуване в Профила на купувача на 

Възложителя. 

 

14. Обмен на информация 

Всички комуникации и действия между Възложителя и участниците, 

свързани с настоящата процедура, са в писмен вид и само на български език. 
Писма/кореспонденция, представени на чужд език, се представят задължително в 

превод на български език. Работният език за изпълнение на поръчката е български. 

Обменът на информация между Възложителя и участника може да се извършва по 

един от следните допустими начини: 

а) лично срещу подпис;  

б) по пощата – чрез препоръчано писмо с обратна разписка, изпратено на 

посочения от участника адрес;  

в) чрез куриерска служба с обратна разписка;  

г) по факс; 

д) по електронен път при условията и реда на Закона за електронния документ и 

електронните удостоверителни услуги (ЗЕДЕУУ).  

Обменът включва запитвания на участници в процедурата и друга 

кореспонденция между Възложителя и участниците, свързана с провеждане на 

процедурата до сключване на договор. 

 

II. ЛИЧНО СЪСТОЯНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ  

 

1. Основания за отстраняване  

Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена 

поръчка участник, за когото е налице някое от основанията, посочени по-долу, 

възникнало преди или по време на процедурата:  

а) осъден е с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по 

чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 

301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс (НК) или престъпления, 

аналогични на посочените в друга държава членка или трета страна;  

б) има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на 

чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към 

държавата или към общината по седалището на Възложителя и на участника, или 

аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно 

законодателството на държавата, в която участникът е установен, освен ако е 

допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или 

задължението е по акт, който не е влязъл в сила;  

в) налице е неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП
1
; 

г) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване 

липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;  

д) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата 

на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;  

                                                 
1
 при командитно дружество с акции - лицата по чл. 256 във връзка с чл. 244, ал. 1 от 

Търговския закон; 
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е) установено е с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, 

нарушение по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 

228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301-305 от КТ или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция 

или трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен 

орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен;  

ж) налице е конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.  

Основанията за отстраняване по буква „а“ и буква „ж“ се отнасят за лицата, които 

представляват участника, за лицата, които са членове на управителни и надзорни 

органи на участника, и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол 

при вземането на решения от тези органи.  

Забележка: Лицата, които представляват участника и лицата, които са членове на 

управителни и надзорни органи на участника са, както следва: 

 при събирателно дружество - лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от 

Търговския закон; 

 при командитно дружество - неограничено отговорните съдружници по чл. 105 

от Търговския закон;  

 при дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 141, ал. 1 и 2 от 

Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - 

лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;  

 при акционерно дружество - лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 244, ал. 

1 от Търговския закон;  

 при едноличен търговец - физическото лице - търговец;  

 при клон на чуждестранно лице - лицето, което управлява и представлява 

клона или има аналогични права съгласно законодателството на държавата, в 

която клонът е регистриран; 

 други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на 

решения от управителните и надзорните органи на участника, са лица със 

статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на предприятието 

по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, 

членовете на управителните или надзорните органи. 

 

Отстранява се и участник в процедурата - обединение от физически и/или 

юридически лица, когато за член на обединението е налице някое от посочените 

по-горе основания за отстраняване.  

Информация относно липсата или наличието на горните обстоятелствата се 

попълва в ЕЕДОП, част III „Основания за изключване“. 

 

Други основания за отстраняване: 

1. Възложителят ще отстрани от участие в процедурата участници, които са 

свързани лица. 

„Свързани лица“ по смисъла на § 2, т.45 ДР ЗОП са: 

а) лицата, едното от които контролира другото лице или негово дъщерно 

дружество; 

б) лицата, чиято дейност се контролира от трето лице;  

в) лицата, които съвместно контролират трето лице; 

г) съпрузите, роднините по права линия без ограничения, роднините по 

съребрена линия до четвърта степен включително и роднините по сватовство до 

четвърта степен включително. 

2. Участник, който няма право да участва в обществени поръчки на основание     

чл. 3, т. 8 във вр. с чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен 
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режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, освен когато 

не са налице условията по чл. 4 от закона.  

3. Участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не 

изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в тази 

документация.  

4.  Участник, който е представил оферта, която не отговаря на: 

 предварително обявените условия на поръчката;  

 правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и 

трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на 

международното екологично, социално и трудово право, които са изброени 

в приложение № 10; 

5.  Участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от 

ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5 от ЗОП. 

6. Участник, който не е спазил чл. 69 от Закона за противодействие на 

корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество. 

Информацията по т. 1 и т. 2 се попълва в част III, раздел Г на ЕЕДОП.  

 

Мерки за доказване на надеждност от участниците, доказване липса на 

основание за отстраняване (чл. 56, ал. 1 от ЗОП). 

 При наличие на основание за отстраняване от процедурата, съответният 

участник има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които 

гарантират неговата надеждност, като може да докаже съответно, че е:  

1. е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3, включително начислените 

лихви и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени; 

2. е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички 

вреди, настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение; 

3. е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал 

на компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически, 

организационни и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления 

или нарушения; 

4. е платил изцяло дължимото вземане по чл. 128, чл. 228, ал. 3 или чл. 245 от 

Кодекса на труда. 

Възложителят ще прецени предприетите от участника мерки, като вземе 

предвид тежестта и конкретните обстоятелства, свързани с 

престъплението/нарушението. Когато приеме, че предприетите от участника мерки са 

достатъчни, за да се гарантира неговата надеждност, Възложителят няма да го отстрани 

от процедурата. 

Когато преди подаване на офертата участник е предприел мерки за доказване на 

надеждност (чл. 56 от ЗОП), тези мерки се описват в ЕЕДОП в полето, свързано със 

съответното обстоятелство. 

 

2. Условия и размер на гаранциите за изпълнение на договора, условия и 

начин на плащането йм. 

Участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение на 

договора в размер на 4% от стойността на договора без ДДС. Гаранцията за изпълнение 

се освобождава поетапно, както следва: 

 1% от гаранцията се освобождава в срок от 3 дни след приемането на етап 1 за 

доставката на 3 (три) броя автомобили; 

1% от гаранцията се освобождава в срок от 3 дни след приемане на доставката по 
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етап 2 на останалите 3 (три) автомобила. Освобождаването е в срок до 3 дни от 

подписване на протокол за окончателно приемане на доставката по етапа.  

Остатъкът от 2% от гаранцията се освобождава, както следва: 

1% от гаранцията се освобождава в срок от 3 (три) дни след приключване на 

гаранционното обслужване на етап 1 от доставката; 

1% от гаранцията се освобождава в срок от 3 (три) дни след приключване на 

гаранционното обслужване на етап 2 от доставката. 

В случай, че една от страните упражни правото си по чл. 114 от ЗОП и прекрати 

предсрочно частично договора за нефинансираната част от договора (в случаите на 

доставката под условие), Възложителят възстановява 2% от гаранцията за изпълнение в 

срок от 3 дни от датата на частичното прекратяване на договора. 

2.1. Гаранцията се представя преди сключване на договора в една от следните 

форми по избор на Изпълнителя:  

2.1.1. Парична сума, внесена по сметката на КРС в: 

Банка: Българска народна банка 

BIC:     BNBGBGSD   

IBAN: BG16 BNBG 9661 33 00 1226 01 

2.1.2. Безусловна и неотменима банкова гаранция в оригинал, със срок на 

валидност 30 (тридесет) дни след изтичане срока на гаранционното обслужване и срок 

на изпълнение до 5 (пет) работни дни, считано от датата на първо поискване. Текстът 

на банковата гаранция задължително се съгласува предварително с Възложителя; 

2.1.3. Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на 

отговорността на Изпълнителя в полза на Възложителя, със застрахователна сума в 

размер на 5% от стойността на договора без ДДС, със срок на валидност 30 (тридесет) 

дни след изтичане срока на гаранционното обслужване и при еднократно заплащане на 

дължимата застрахователна премия. Текстът на застрахователната полица 

задължително се съгласува предварително с Възложителя.  

2.2. В гаранцията изрично се посочва наименованието на участника, стойността 

на гаранцията, срока на валидност, наименованието на поръчката, за която се представя 

гаранцията.  

2.3. Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на 

Изпълнителя. Разходите по евентуалното им усвояване са за сметка на Възложителя. 

Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване 

на гаранциите така, че размера на гаранцията да не бъде по-малък от определения в 

настоящата документация.  

2.4. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, банковата 

гаранция или паричната сума може да бъде внесена от всеки един от участниците в 

обединението, като трябва да бъде посочено наименованието на Изпълнителя.  

2.5. Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава съгласно условията на 

проекта на договора и без Възложителят да дължи лихви за периода, през който 

средствата законно са престояли при него. 

 

При сключване на договора Изпълнителят представя гаранция за авансово 

плащане в полза на Възложителя за доставката на първите 3 (три) автомобила. 

Гаранцията може да бъде предоставена в една от формите, посочени в чл. 111, ал. 5 от 

ЗОП. 

  Посочената гаранция се освобождава в срок до 3 (три) дни след подписване на 

окончателен двустранен приемо - предавателен протокол за приемане на доставените 

автомобили. 

Заплащането на етап 1 включващ доставката на 3 (три) автомобили е в срок до              

30 (тридесет) дни от представяне на гаранция за авансово плащане в размер на 100% 

от стойността на автомобилите и фактура оригинал.  
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  Плащането на етап 2 за останалите 3 (три) автомобили се извършва, в 10 (десет) 

- дневен срок след предаването на съответната доставка на автомобилите и 

подписването на протокола за регистрация на автомобилите в КАТ по чл. 5, ал. 10 и 

представяне на фактура оригинал.   

 

3. Условия за сключване на договор 

Условията за сключване на договор за възлагане на обществената поръчка са 

определени в чл. 112 от ЗОП.  

Съгласно чл. 67, ал. 6 от ЗОП преди сключване на договор, избраният 

Изпълнител следва да представи актуални документи, удостоверяващи липсата на 

основанията за отстраняване от процедурата, съобразно чл. 58 от ЗОП, както и 

съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за 

подизпълнителите и третите лица, ако има такива.  

Преди сключване на договор, определеният за Изпълнител следва да предостави 

гаранция за изпълнение в размер на 4 % от стойността на договора без включен ДДС.  

Съгласно чл. 70 от ППЗОП, когато определеният за Изпълнител е 

неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, преди 

сключване на договора следва да представи на Възложителя заверено копие от 

удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ, или еквивалентни 

документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е 

установено.  

 

III. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР. ИЗИСКВАНИЯ И УКАЗАНИЯ 

 

Възложителят определя по отношение на участниците следните критерии за 

подбор: 

1. Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност -

Възложителят не поставя изисквания; 

2. Икономическо и финансово състояние - Възложителят не поставя изисквания; 

3. Технически и професионални способности - Възложителят поставя следните 

изисквания, на които участникът следва да декларира, че отговаря:  

 Трябва да е изпълнил най-малко една  дейност с предмет и обем, идентичен 

или сходен с предмета на поръчката през последните три години, считано от 

датата на подаване на офертата; 

 Участникът следва да декларира информацията относно заложените критерии 

за подбор в  ЕЕДОП – част IV, Критерии за подбор и да представи съответните 

доказателства, свързани с критериите за подбор, при сключването на договора. 
Под “сходен или идентичен с предмета на настоящата обществена поръчка” се 

разбира: изпълнение на дейности по доставка на нови, неупотребявани автомобили.      

Документи за доказване съответствието с критерия за подбор се представят при 

условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП. 

 

IV. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА 
 

1. Подготовка на офертата:  

1.1. Офертата не може да се предлага във варианти; 

1.2. Отговорността за правилното разбиране на условията от обявлението и 

указанията за участие се носи единствено от участниците; 

1.3. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към 

обявените от Възложителя условия;  

1.4. Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички 
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изисквания и условия, посочени в тази документация, при спазване на ЗОП; 

1.5. Офертите и заявленията за участие се изготвят на български език; 

1.6. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в 

процедурата може да промени, допълни или да оттегли офертата си;  

1.7. Всеки участник може да представи само една оферта;  

1.8. Лице, което участва като подизпълнител в офертата на друг участник, не 

може да представя самостоятелна оферта;  

1.9. Представените образци в документацията за участие и условията, описани в 

тях, са задължителни за участниците. Офертите на участниците трябва да бъдат 

напълно съобразени с тези образци; 

1.10. Офертата се подписва от лицето, представляващо участника или от 

надлежно упълномощено лице или лица, като в офертата се прилага пълномощното от 

представляващия дружеството. 

 

2. Съдържание на офертата:  

2.1. Офертата се представя в запечатана, непрозрачна опаковка от участника, или 

от упълномощен от него представител - лично или чрез пощенска или друга куриерска 

услуга с препоръчана пратка с обратна разписка на адреса, посочен от Възложителя. 

Върху опаковката участникът посочва: 

 наименованието на участника, включително участниците в обединението, 

когато е приложимо; 

 адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен 

адрес;  

 наименованието на поръчката. 

2.2. Съдържание на опаковката – документи и образци: 

2.2.1. Опис на представените документи; 

2.2.2. ЕЕДОП, представя се от участника в съответствие с изискванията на ЗОП и 

условията на Възложителя, а когато е приложимо - ЕЕДОП за всеки от участниците в 

обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, 

чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката; 

2.2.3. Документ за създаване на обединението (когато е приложимо), - заверено 

от участника копие. 

Документът следва да съдържа следната информация във връзка с конкретната 

обществена поръчка:  

 правата и задълженията на участниците в обединението;  

 разпределението на отговорността между членовете на обединението;  

 дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. 

2.2.4. Техническо предложение, съдържащо: 

 документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата не е 

законният представител на участника - оригинал или нотариално заверено 

копие /ако е приложимо/; 

 предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата 

спецификация и изискванията на Възложителя - попълва се Образец № 1; 

2.2.5. Запечатан отделен плик с обозначение „Предлагани ценови параметри“ - 

попълва се Образец № 2. 

 

3. Указание за подготовка на ЕЕДОП: 

При подаване на оферта участникът декларира липсата на основанията за 

отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП. В 

него се предоставя съответната информация, изисквана от Възложителя, и се посочват 
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националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или 

компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която 

кандидатът или участникът е установен, са длъжни да предоставят информация. 

 Подизпълнителите трябва да отговарят на критериите за подбор съобразно 

вида и дела от поръчката, които ще изпълняват и за тях да не са налице 

основанията за отстраняване от процедурата.  

 Третите лица трябва да отговарят на критериите за подбор съобразно ресурса, 

които ще предоставят и за тях не следва да са налице основанията за 

отстраняване от процедурата.  

 Участниците могат да използват ЕЕДОП, който вече е бил използван при 

предходна процедура за обществена поръчка, при условие че потвърдят, че 

съдържащата се в него информация все още е актуална.  

 Когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за повече от 

едно лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП. Когато е налице 

необходимост от защита на личните данни или при различие в 

обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията относно 

изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП 

за всяко лице или за някои от лицата.  

 В случаите, когато се подава повече от един ЕЕДОП, обстоятелствата, 

свързани с критериите за подбор, се съдържат само в ЕЕДОП, подписан от 

лице, което може самостоятелно да представлява съответния стопански 

субект.  

 В ЕЕДОП се представят данни относно публичните регистри, в които се 

съдържа информация за декларираните обстоятелства или за компетентния 

орган, който съгласно законодателството на съответната държава е длъжен да 

предоставя информация за тези обстоятелства служебно на Възложителя. 

  Когато за участник е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и преди 

подаването на офертата той е предприел мерки за доказване на надеждност по чл. 56 от 

ЗОП, тези мерки се описват в ЕЕДОП.  

 

   Указания за попълване на ЕЕДОП: 

 В съответствие с член 59, параграф 2, втора алинея от Директива 2014/24/ЕС 

и Регламент за изпълнение на  ЕС 2016/7 на комисията от 5 януари 2016 

година за установяване образец за стандартния образец за ЕЕДОП и на 

основание § 29, т. 5, б. „а“ от Предходните и заключителните разпоредби на 

ЗОП, в настоящата процедура ЕЕДОП се представя задължително в 

електронен вид по образец, утвърден с акт на Европейската комисия, чрез 

система за попълване и повторно използване на ЕЕДОП. Системата може да 

се достъпи чрез портала за обществени поръчки, секция Регистър на 

обществени поръчки и е-услуги/Електронни услуги на Европейската 

комисия, както и директно на адрес: https://ec.europa.eu/tools/espd.  

 Участникът следва да представи ЕЕДОП в електронен вид, цифрово 

подписан и приложен на оптичен носител към пакета документи за участие в 

процедурата. Форматът в който се представя документа не следва да 

позволява редактиране на неговото съдържание. 

 Изискванията за предоставяне на ЕЕДОП са съобразени с Методическо 

указание изх. № МУ-4/02.03.2018 г. на Агенцията по обществени поръчки 

към Министерство на финансите. 

 Участникът следва да попълни един от форматите на ЕЕДОП. 

 

 

https://ec.europa.eu/tools/espd
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4. Приемане и връщане на оферти 

4.1. Офертите се подават в деловодството на КРС, на адрес: гр. София, ул. „Ген. 

Йосиф В. Гурко“ № 6. Офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден до 

19.11.2018 г.  от 9:00 ч. до 17:30 ч.  

Срокът за подаване на офертите е, съгласно Обявлението за обществена поръчка.  

Всеки участник следва да осигури своевременното получаване на офертата от 

Възложителя. 

До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник може да промени, 

да допълни или да оттегли офертата си.  

4.2. При подаване на офертата и приемането й върху опаковката се отбелязва 

входящ номер, дата и час на постъпване. Не се приемат оферти, които са представени 

след изтичане на крайния срок за получаване или са в незапечатана опаковка или в 

опаковка с нарушена цялост.  

4.3. Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на офертите 

пред мястото, определено за тяхното подаване все още има чакащи лица, те се 

включват в списък, който се подписва от представител на Възложителя и 

присъстващите лица. Офертите на лицата от списъка се приемат.  

4.4. В случаите по т. 4.3. не се допуска приемане на оферти от лица, които не са 

включени в списъка.  

 

V.  РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

 
1. Комисията за разглеждане и оценка на офертите ще бъде назначена от 

Възложителя след изтичане на срока за приемане на офертите и в съответствие с 
разпоредбите на чл. 103 от ЗОП.  

2. Комисията ще разгледа и оцени офертите на основание чл. 104, ал. 1 от ЗОП, в 
съответствие с предварително обявените условия и критерии за възлагане, като в 
работата ще спази реда, предвиден в чл. 54 от ППЗОП.  

3. Критерият за възлагане на обществената поръчка, съгласно чл. 70, ал. 2, т. 1, е 

„най-ниска цена“. При оценяването  ще бъде взета предвид единичната обща цена, 

включително и гаранционно обслужване на един автомобил.  

 

VI. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 

1. Минимални технически и конструктивни изисквания, ергономичност, 

обитаемост и техническа естетика. 

Таблица № 1 

№ 

ТЕХНИЧЕСКИ И КОНСТРУКТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ, 

ЕРГОНОМИЧНОСТ, ОБИТАЕМОСТ И ТЕХНИЧЕСКА 

ЕСТЕТИКА 

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ 

НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

1.1. Автомобил: фабрично нов, неупотребяван 

1.2. Тип купе – серийно (фабрично) изпълнение: твърд тапициран покрив 

1.3. Брой места: 4+1 

1.4. Брой врати: 4+1 

1.5. Колесна формула: 4х4 

1.6. Блокировка на диференциал на задвижващ мост:  да 

1.7. Тип на двигателя: дизелов/бензинов/хибриден 

1.8. 
Димността и токсичността на отработените газове на двигателя 

да съответстват на (Евро сертификат): 

не по-малко от EURO 6 или 

действаща към момента европейска 

норма за отработените газове  

1.9. Комбиниран разход на гориво: не повече от 8,5  л на 100 км 

1.10. Мощност на двигателя: не по-малко от 96 kW 
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№ 

ТЕХНИЧЕСКИ И КОНСТРУКТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ, 

ЕРГОНОМИЧНОСТ, ОБИТАЕМОСТ И ТЕХНИЧЕСКА 

ЕСТЕТИКА 

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ 

НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

1.11. Скоростна кутия: 
механична  

минимум 5-степенна + задна 

1.12. Обем на багажника без сгънати седалки: не по-малко от 510 л 

1.13. Обем на багажника при сгънати задни седалки не по-малко от 1600 л 

1.14. Междуосие не по-малко от 2600 мм 

1.15. Просвет (клиренс) не по-малко от 170 мм 

1.16. Имобилайзер да 

1.17. Климатик или климатроник да 

1.18. Стерео аудио система с радио  да 

1.19. 
Инвертор на напрежение (монтиран съгласно изисквания на 

Възложителя) за захранване на измервателна техника 

мощност не по-малко от 350 W, 

напрежение от 12 V на 220 V 

1.20. 

Обезопасителен триъгълник, аптечка, пожарогасител и 

светлоотразителна жилетка (съгласно Европейските изисквания 

и чл. 139, ал. 2 от Закона за движение по пътищата); 

да 

1.21. 
Авариен комплект, включващ: резервна гума, крик, ключ за 

болтовете на джантите  
да 

1.22. Регулируем ляво разположен волан със сервоусилвател да 

1.23. 
Автомобилът да бъде окомплектован с комплект зимни и летни  

гуми с лети джанти (от лети сплави) 
да 

1.24. Надлъжни рейки на покрива да 

1.25. Кора или щора над багажното отделение да 

 

 

 

2. Системи и оборудване за сигурност, свързани с експлоатацията. 

Таблица № 2 

№ 
СИСТЕМИ И ОБОРУДВАНЕ ЗА СИГУРНОСТ, СВЪРЗАНИ 

С ЕКСПЛОАТАЦИЯТА 

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ 

НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

2.1. Системи за безопасност:   

− 

Спирачна система – двукръгова, независима, със сервоусилвател 

(предни и задни дискови спирачки), снабдена с антиблокираща 

система 

да 

− 
Електронна система за динамичен контрол на траекторията 

(стабилността) 
да 

− 
Въздушни възглавници за водача и пътника до него и странични 

въздушни възглавници за предните две места 
да 

− Система за подпомагане потеглянето по наклон и/или спускане да 

− Aвтоматично прекъсване на горивото при удар да 

− Електронно разпределение на спирачното усилие да 

2.2. Предпазни колани за водача и всички пътници да 

2.3. 
Допълнителни фарове за мъгла: предни фарове за мъгла, заден 

фар за мъгла или усилена задна светлина за мъгла 
да 

2.4. Трета стоп светлина да 

2.5. 
Странични огледала за обратно виждане – електрически 

регулируеми и отопляеми 
да 

2.6. Алармена система с централно заключване да 

2.7. Предни и задни дискови спирачки да 
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3. Техническо обслужване и ремонт. 

  Изпълнителят да има изградена сервизна мрежа (собствена или наета) в 

страната, най-малко в градовете София, Варна, Пловдив, Бургас, Велико Търново и 

Враца (в които КРС има териториални звена) или до максимум 150 км разстояние от 

тях, за обслужване и ремонт на леките автомобили. Изпълнителят следва да 

осъществява гаранционна поддръжка в оторизирани от производителя на съответните 

автомобили сервизи. 

 

4. Изисквания за сертификация 

При провеждане на процедурите за възлагане избраните изпълнители са длъжни 

да представят валиден ЕО сертификат за съответствие, издаден от производителя или 

неговия упълномощен представител, установен в Общността, съгласно Наредба № 60 

от 2009 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета 

(ДВ, бр. 40 от 2009 г.).  

5. Други изисквания 

Автомобилите следва да са нови и неупотребявани и се доставят: 

a) окомплектовани с комплект подови стелки; 

б) заредени с всички необходими за експлоатацията им течности и материали; 

в) с извършен предпродажбен сервиз; 

г) с гаранционна и сервизна книжка; 

д) с инструкция за експлоатация на български/английски език. 

Изискванията по техническите спецификации се считат за задължителни 

минимални изисквания към офертите. Неспазването им води до отстраняване на 

участника от процедурата.  

За всеки конкретно посочен в настоящите технически спецификации стандарт, 

спецификация, техническо одобрение или друга техническа референция, Възложителят 

ще приема и еквивалентни такива. За всеки посочен в настоящите технически 

спецификации конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, 

произход или производство, Възложителят ще приема и еквивалентни такива  

За изпълнение на изискванията кандидатът следва да предостави каталози, 

брошури или др. материали, доказващи/подкрепящи техническите спецификации на 

предложените автомобили.Автомобилите следва да са от една и съща марка и модел.  

Изпълнителят следва да регистрира автомобилите за своя сметка в КАТ от 

името на Възложителя. 

 

6.  Изисквания за гаранции. 

6.1. Гаранционното обслужване следва да е не по-малко от 3 (три) години или 

150 000 км пробег, което бъде изпълнено първо, считано от датата на подписване на 

приемо-предавателен протокол между доставчика и Възложителя при стриктно 

спазване на инструкциите за експлоатация. 

6.2. Пълна гаранция за всички производствени и фабрични дефекти, без 

ограничение на изминатия пробег, минимум 36 (тридесет и шест) месеца. 

6.3. Гаранция на боядисаните елементи от купето и повърхностна корозия, без 

ограничение на изминатия пробег, минимум 36 (тридесет и шест) месеца. 

6.4. Гаранция срещу перфорация от корозия, дължаща се на дефект в материала 

или изработката, без ограничение на изминатия пробег, минимум 96 (деветдесет и 

шест) месеца. 

6.5. Всички гаранционни срокове започват да текат от датата на предаване на 

автомобилите, което се удостоверява с подписване на приемо-предавателен протокол. 
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6.6. Условия за гаранционно обслужване: 

а) През гаранционния срок Изпълнителят е длъжен да осигури гаранционно 

обслужване на доставените автомобили. Гаранционното обслужване се осъществява в 

оторизиран сервиз на Изпълнителя.  

б) Определеният изпълнител по договора се задължава да обслужва гаранционно 

автомобилите, предмет на доставката, за срока, посочен в техническото му 

предложение и приложените към него условия за гаранционна поддръжка.  

в) Гаранционното обслужване обхваща всички системи, агрегати, възли и детайли 

на автомобила, съгласно изискванията на производителя по сервизна книжка, с 

изключение на консумативите по автомобила.  

г) В рамките на гаранционния срок Възложителят може да прави рекламации пред 

Изпълнителя за констатирани явни недостатъци, повреди, липси или появили се скрити 

недостатъци на доставените автомобили, като иска отстраняването или коригирането 

им за сметка на Изпълнителя. Съобщението за рекламация може да бъде изпратено по 

факс, телефон, електронна поща или обикновена поща. 

д) В рамките на гаранционния срок Изпълнителя е длъжен да предприеме 

незабавни действия по предявената рекламация и да отстрани безвъзмездно всички 

повреди и отклонения от изискванията за качество на доставените автомобили. 

е) В рамките на гаранционния срок Изпълнителя е длъжен да отстранява 

появилите се дефекти, недостатъци и/или повреди чрез ремонт/замяна на повредената 

част, в оторизиран сервиз не по късно от 30 (тридесет) дни от датата на предаване на 

автомобила в сервиза. 

ж) При възникване на събитие по т. „e“ и невъзможност за придвижване на 

автомобила на собствен ход, извозването му до оторизиран сервиз е за сметка на 

Изпълнителя. 

з) По време на гаранционния срок Изпълнителя няма право да отказва приемането 

на автомобил в оторизираните си сервизи. Условията за гаранционното обслужване 

следва да се представят към техническото предложение на участника. 

 6.7. Регистрация на доставените МПС, съгласно изискванията на Закона за 

движение по пътищата и Наредба № I-45 от 24 март 2000 г. за регистриране, отчет, 

пускане в движение и спиране от движение на моторни превозни средства и ремаркета, 

теглени от тях. 
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Д О Г О В О Р 

 

 

Днес ……… 2018 г. в гр. София на основание чл. 112  от Закона за обществените 

поръчки във връзка с Решение № ..... на Комисията за регулиране на съобщенията, се 

сключи настоящият договор между: 

КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, София 1000, ул. „Ген. 

Йосиф В. Гурко“ № 6, , БУЛСТАТ 121747864, представлявана от Кристина Хитрова -  

главен секретар на Комисията за регулиране на съобщенията и Соня Маджарова - 

Главен счетоводител, в качеството на ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна 

и от друга страна 

………………………………….…….., със седалище................................., представлявано 

от ............................................ - Управител, в качеството на ИЗПЪЛНИТЕЛ, като 

страните се споразумяха за следното: 

 

 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 

Чл. 1 (1) Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши доставка и 

гаранционно (сервизно) обслужване на 6 (шест) броя автомобили, съгласно 

Техническата спецификация на Възложителя, (Приложение № 1) и детайлно описан в 

Техническото и Ценово предложение на Изпълнителя (Приложение № 2), неразделна 

част от Договора и в съответствие с изискванията на настоящия Договор. Предметът на 

настоящия Договор включва и задължение за Изпълнителя да регистрира автомобила в 

КАТ от името на Възложителя. 

(2) Видът, техническите данни и характеристики на автомобилите, които следва 

да достави Изпълнителят са подробно посочени в Техническата спецификация на 

Възложителя, (Приложение № 1) и в Техническото предложение на Изпълнителя 

(Приложение № 2 ), представляващи неразделна част от настоящия Договор. 

(3) Изпълнителят се задължава да осигурява гаранционно (сервизно) обслужване 

на доставените автомобили в рамките на гаранционния срок. 

(4) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му. 

 

 

ІІ. ЦЕНИ 

 

Чл. 2 (1) За изпълнението на предмета на Договора, Възложителят се задължава 

да заплати на Изпълнителя обща и единична цена в размер на ....... лева без ДДС и ....... 

лева с включен ДДС, съгласно Ценовото му предложение (Приложение № 3), 

неразделна част от настоящия Договор. 

(2) Цената по чл. 2, ал.1 е образувана както следва: 

1. Цената за доставка на автомобилите, предмет на Договора и за регистрацията им 

в КАТ е в размер на: ... лева без ДДС и ... лева с включен ДДС; 

2. Цената за гаранционна поддръжка на автомобилите, предмет на Договора е в 

размер на: ... лева без ДДС и ... лева с включен ДДС; 

3. Цената за доставка на един брой автомобил, предмет на договора, и 

регистрацията му в КАТ е в размер на ... лева без ДДС и ... лева с включен 

ДДС; 
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4. Цената за гаранционна поддръжка на един брой автомобил е в размер на ... лева 

без ДДС и ... лева с включен ДДС. 

(3) Посочените цени са крайни и включват всички разходи и възнаграждения на 

Изпълнителя за изпълнение на предмета на настоящия Договор, като но не само: 

разходите за придобиване, съответно прехвърляне на правото на собственост върху 

автомобила на Възложителя, за доставка на автомобила, за транспортиране на 

автомобила до мястото за доставка, за заплащане на продуктова такса (екотакса), 

всички разходи за извършване на гаранционна поддръжка в срока на гаранцията (за 

труд резервни части и консумативи), както и разходите за отстраняване от Изпълнителя 

на всички технически неизправности и повреди, възникнали не по вина на Възложителя 

и покрити от гаранционните условия и гаранционната отговорност на Изпълнителя, 

както и разходите, свързани с регистрация на автомобила в КАТ.  

 

 (4) Посочените в настоящия Договор цени са крайни и остават непроменени за 

срока на действието му. 

 

 

ІІІ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

 

Чл. 3. (1) Плащанията се извършват в български лева, с платежно нареждане по 

следната банкова сметка, посочена от Изпълнителя:  

…...  

IBAN: .................................,  

BIC код ..............................,  

банка ...............................,  

клон ..................................  

 (2) Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички 

последващи промени на банковата му сметка в срок до 10 календарни дни считано от 

момента на промяната. В случай че Изпълнителят не уведоми Възложителя в този срок, 

счита се, че плащанията, по посочената в настоящия член банкова сметка са надлежно 

извършени. 

 (3) Плащането се извършва, както следва:  

При сключване на договора Изпълнителят представя гаранция за авансово 

плащане в полза на Възложителя за доставката на първите 3 (три) автомобила. 

Гаранцията може да бъде предоставена в една от формите, посочени в чл. 111, ал. 5 от 

ЗОП. 

 Посочената гаранция се освобождава в срок до 3 (три) дни след подписване на 

окончателен двустранен приемо - предавателен протокол за приемане на доставените 

автомобили. 

Заплащането на етап 1, включващ доставката на 3 (три) автомобили е в срок до 30 

(тридесет) дни от представяне на гаранция за авансово плащане в размер на 100 % от 

стойността на автомобилите и фактура оригинал.  

 Плащането на етап 2 за останалите 3 (три) автомобили се извършва, в десет -дневен 

срок след предаването на съответната доставка на автомобилите и подписването на 

протокола за регистрация на автомобилите в КАТ по чл. 5, ал. 10 и представяне на 

фактура оригинал.   
(4) Съгласно чл. 114 от ЗОП за автомобилите от етап 2 не е осигурено 

финансиране. Договорът в тази част се сключва под условие.  Доставката на тези 
автомобили ще се извърши при осигурено финансиране след получаване на 
Възлагателно писмо, изпратено от Възложителя до Изпълнителя. Доставката на тези 
автомобили следва да се извърши в четиримесечен срок от получаване на възлагателно 
писмо от страна на Възложителя. 
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(5) Плащанията по договора се извършват в съответствие с Решение № 

592/21.08.2018г. на Министерски съвет за условията и реда за разплащанията на 

разпоредители с бюджет по договори на Министъра на финансите.(6) Цената за 

гаранционното обслужване се заплаща ведно с цената за доставката на 

автомобилите.  

(7) За дата на плащането се счита датата на заверяването на банковата сметка на 

Изпълнителя със съответната дължима сума.  

 

 

ІV. СРОКОВЕ И МЯСТО НА ДОСТАВКА 

 

Чл. 4 (1) Настоящият Договор влиза в сила от датата на подписването му.  

(2) Доставката на първите 3 (три) броя автомобили ще се извърши в срок …. (до 

4 месеца), считано от датата на подписване на настоящия договор. 

(3) Доставката на следващите 3 (три) броя автомобили ще се извърши при 

осигурено финасиране и след осигуряване на финансиране от страна на Възложителя, 

удостоверено чрез възлагателно писмо, изпратено от Възложителя до Изпълнителя. 

Доставката на останалите 3 (три) броя автомобили ще се извърши в срок …. (до 4 

месеца), считано от датата на получаване на възлагателното писмо.  

(4) Осигуреното пълно гаранционно обслужване на автомобила е ... (минимум 3 

години или 150 000 км пробег, което бъде изпълнено първо), считано от подписване на 

приемо-предавателен протокол за извършена доставка. Пълна гаранция за всички 

производствени и фабрични дефекти, без ограничение на изминатия пробег е минимум 

36 (тридесет и шест) месеца. Гаранционните условия са описани в Приложение № 1, 

неразделна част от настоящия договор.  
 (5)  Мястото на доставка на автомобилите е гр. София, бул. Шипченски проход 

№ 69.  

 

V. УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА 
 

           Чл. 5. (1) Изпълнителят се задължава да достави и предаде на Възложителя 

автомобилите, предмет на доставка, окомплектовани както следва: 

 оборудвани с обезопасителен триъгълник, аптечка, пожарогасител и 

светлоотразителна жилетка (съгласно Закона за движение по пътищата); 

 окомплектовани, съгласно изискванията на производителя, с комплект ключове, 

резервна гума, комплект инструменти за смяна на гуми и др.; 

 с извършен предпродажбен сервиз; 

 зареден с всички необходими за експлоатацията му течности и материали; 

 с необходимите за регистрацията им документи, включително документи за 

платени данъци, мита, такси, фактури и приемо-предавателни протоколи; 

 сертификати за съответствие, гаранционна и сервизна книжка, паспорти или 

други документи от производителя, съдържащ технически данни и 

характеристики; 

 с инструкция за експлоатация на български/английски език, както и 

документация, съдържаща препоръки за правилна експлоатация; 

 други документи и аксесоари, изискващи се съгласно условията но поръчката и 

офертата на Изпълнителя. 

   (2) При доставката на автомобилите, Изпълнителят предоставя на Възложителя 

надлежно оформена фактура – оригинал, подписана от Изпълнителя, съдържаща 

основание – номер на договора, номер на шаси, модел, марка и кубатура на автомобила. 
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 (3) Доставката на автомобилите се удостоверява с подписване в два екземпляра 

на двустранен приемо-предавателен протокол („Приемо-предавателен протокол“) от 

Страните или техни упълномощени представители, след проверка за: отсъствие на явни 

Несъответствия, окомплектовката на доставката и представяне на документите и 

съответствие на автомобила с техническите характеристики, представени в 

Техническото предложение на Изпълнителя и Техническата спецификация на 

Възложителя. Приемо-предавателният протокол съдържа основанието за съставянето 

му (номер на договора), номер на шаси на автомобила, предмет на доставка. 

 (4) Изпълнителят уведомява Възложителя писмено в срок от 10 (десет) дни 

предварително за конкретните дати и час, на която ще се изпълнява доставката. При 

предаването на автомобила, Изпълнителят осигурява на Възложителя необходимото 

според обстоятелствата време да я прегледа за Несъответствия, като същото не може да 

надвишава 3 (три) дни. 

(5) При констатиране на явни Несъответствия, на доставения автомобил, 

Възложителят има право да откаже да подпише приемо-предавателен протокол. В тези 

случаи, Страните подписват констативен протокол, в който се описват 

констатираните Несъответствия, съобразно ал. 6. След отстраняване на 

Несъответствията, Страните подписват двустранен Приемо-предавателен протокол за 

приемане на доставката.  

(6) При „Несъответствия“ (явни или скрити дефекти, липси, недостатъци, 

несъответствия на автомобила с Техническата спецификация на Възложителя и/или 

Техническото предложение на Изпълнителя и/или и с изискванията за окомплектовка 

на автомобила и документите се прилага някои от следните варианти:  

 Изпълнителят заменя автомобила или частта с Несъответствия с такива 

притежаващи характеристиките в Техническата спецификация или по-

високи, само в случай че последното не води до промяна на предмета на 

поръчката и цената по Договора, посочена в Ценовата оферта на 

Изпълнителя и Несъответствието е открито преди регистрацията на 

автомобила в КАТ, в случаите при които се налага замяна на автомобил;  

 Изпълнителят отстранява Несъответствието в срок и по ред, посочени в 

констативния протокол;  

 цената по Договора се намалява съответно с цената на автомобила или частта 

с Несъответствия, ако това не води до промяна в предмета на поръчката или 

със сумата на разходите за отстраняване на Несъответствието.  

(7) В случай, че Несъответствието на доставеният автомобил е толкова 

съществено, че прилагането на някой от вариантите по ал. 6 ще доведе до промяна на 

предмета на поръчката, или в случай че Изпълнителят забави доставката на 

автомобилите или регистрацията му в КАТ или отстраняването на Несъответствията е с 

повече от 30 (тридесет) дни, от предвидения срок за доставка, или за регистрация в 

КАТ, посочен в ал.10, съответно от срока, посочен в констативния протокол по ал. 5, 

Възложителят има право да прекрати Договора, както и право да получи неустойка в 

размер на сумата по гаранцията за изпълнение на договора, както и да получи обратно 

всички платени авансово от Възложителя суми, с изключение на авансово платените 

суми за продуктите, които са доставени от Изпълнителя и приети от Възложителя, 

включително да усвои сумите по предоставените гаранции. Страните се споразумяват 

изрично, че прилагане на варианта  замяна на автомобила или частта с несъответствия с 

такива, притежаващи характеристиките в Техническата спецификация или по-високи, 

може да бъде извършено само до подписване на приемо-предавателния протокол за 

приемане на доставката и преди регистрация на автомобилите в КАТ. 

(8) Подписването на приемо-предавателния протокол по ал. 3 или ал. 5 без 

забележки има силата на приемане на доставката от страна на Възложителя, освен в 

случаите на „скрити Несъответствия“, които не могат да бъдат установени при 
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обикновения преглед на автомобила или на Несъответствия, проявили се в рамките на 

гаранционния срок. Приемането на доставката на автомобила с Приемо-предавателния 

протокол няма отношение към установените впоследствие в гаранционния срок 

Несъответствия, които Изпълнителят е длъжен да отстрани за своя сметка, в 

съответствие с гаранционните условия. 

(9) В случаите на Несъответствия, посочени в констативния протокол по ал. 5, 

Възложителят не дължи заплащане на цената преди отстраняването им и изпълненията 

на останалите условия за плащане, предвидени в Договора.  

(10) Изпълнителят се задължава да регистрира автомобила в КАТ, в срок до 14 

(четиринадесет) дни, считано от датата на подписване на приемо-предавателния 

протокол по ал. 3, респективно по ал. 5. Възложителят получава окомплектованият 

автомобил, заедно със съответните документи, веднага след регистрацията му, което се 

отразява в протокол за регистрация, подписан от Възложителя и Изпълнителя или 

упълномощени от тях лица, като плащането на цената следва да бъде извършено в срок 

до 30 (тридесет) дни след подписването на протокола по настоящата алинея. 

(11) Когато Изпълнителят е сключил договор/договори за подизпълнение, 

работата на подизпълнителите се приема от Възложителя в присъствието на 

Изпълнителя и подизпълнителя. 

 

 
VI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ. 

 

Чл. 6. При подписването на този Договор, Изпълнителят представя на 

Възложителя гаранция за изпълнение в размер на 4% от стойността на Договора без 

ДДС, а именно .............. (...........) („Гаранцията за изпълнение“), която служи за 

обезпечаване на изпълнението на задълженията на Изпълнителя по Договора.  

Чл. 7. (1) В случай на изменение на Договора, извършено в съответствие с този 

Договор и приложимото право, включително когато изменението е свързано с 

индексиране на Цената,  Изпълнителят се задължава да предприеме необходимите 

действия за привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените 

условия на Договора, в срок до 3 (три) дни от подписването на допълнително 

споразумение за изменението. 

(2) Действията за привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с 

изменените условия на Договора могат да включват, по избор на Изпълнителя: 

1. Внасяне на допълнителна парична сума по банковата сметка на Възложителя 

и/или; 

2. Предоставяне на документ за изменение на първоначалната банкова гаранция 

или нова банкова гаранция и/или 

3. Предоставяне на документ за изменение на първоначалната застраховка или 

нова застраховка. 

Чл. 8. Когато като Гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се 

внася по следната банкова сметка на Възложителя:  

Банка: Българска народна банка 

BIC:     BNBGBGSD   

IBAN:   BG16 BNBG 9661 33 00 1226 01 

 

Чл. 9. (1) Когато, като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция, 

Изпълнителят предава на Възложителя оригинален екземпляр на банкова гаранция, 

издадена в полза на Възложителя, която трябва да отговаря на следните изисквания:  

1. Да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция, във форма, 

предварително съгласувана с Възложителя , да съдържа задължение на банката-гарант 

да извърши плащане при първо писмено искане от Възложителя, деклариращ, че е 
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налице неизпълнение на задължение на Изпълнителя или друго основание за задържане 

на Гаранцията за изпълнение по този Договор; 

2. Да бъде със срок на валидност за срока на договора и съответно до 30 

(тридесет) дни след изтичане срока на гаранционното обслужване и срок на изпълнение 

до 5 (пет) работни дни, считано от датата на първо поискване, като при необходимост 

срокът на валидност на банковата гаранция се удължава или се издава нова. 

(2) Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за 

изпълнение във формата на банкова гаранция, както и по усвояването на средства от 

страна на В Възложителя, при наличието на основание за това, са за сметка на 

Изпълнителя. 

Чл. 10. (1) Когато, като Гаранция за изпълнение се представя застраховка, 

Изпълнителят предава на Възложителя оригинален екземпляр на застрахователна 

полица, издадена в полза на Възложителя, в която Възложителят е посочен като трето 

ползващо се лице (бенефициер), която трябва да отговаря на следните изисквания: 

1. Да обезпечава изпълнението на този Договор чрез покритие на отговорността 

на Изпълнителя; 

2. Да бъде със срок на валидност за срока на договора и съответно до 30 

(тридесет) дни след изтичане срока на гаранционното обслужване и срок на изпълнение 

до 5 (пет) работни дни, считано от датата на първо поискване.  

3. Застраховката следва да покрива отговорността на Изпълнителя при пълно 

или частично нейзпълнение на договора, включително при неусвояване или 

невръщане на авансовото плащане и не може да бъде използвана за обезпечение на 

неговата отговорност по друг договор. 

(2) Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на 

валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на 

застрахователно обезщетение в полза на Възложителя, при наличието на основание за 

това, са за сметка на Изпълнителя.  
Чл. 11. (1) Възложителят освобождава Гаранцията за изпълнение поетапно, както 

следва:  

  Участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение на 

договора в размер на 4% от стойността на договора без ДДС. Гаранцията за изпълнение 

се освобождава поетапно, както следва: 

 1% от гаранцията се освобождава в срок от 3 (три) дни след приемането на етап 1 

доставката на 3 (три) броя автомобили; 

1% от гаранцията се освобождава в срок от 3 дни след приемане на доставката по 

етап 2 на останалите 3 (три) автомобила. Освобождаването е в срок от 3 (три) дни от 

подписване на протокол за окончателно приемане на дейността по етапа.  

Остатъкът от 2% от гаранцията се освобождава, както следва: 

1% от гаранцията се освобождава в срок от 3 (три) дни след приключване на 

гаранционното обслужване на етап 1 от доставката; 

1% от гаранцията се освобождава в срок от 3 (три) дни след приключване на 

гаранционното обслужване на етап 2 от доставката; 

В случай, че една от страните упражни правото си по чл. 114 от ЗОП и прекрати 

предсрочно частично договора за нефинансираната част от договора (в случаите на 

доставката под условие), Възложителят възстановява 2% от гаранцията за изпълнение в 

срок от 3 дни от датата на частичното прекратяване на договора. 

  (2) Освобождаването на Гаранцията за изпълнение се извършва по следния начин: 

1. Когато е във формата на парична сума – чрез превеждане на сумата по 

банковата сметка на Изпълнителя, посочена в чл. 2 от Договора; 

2. Когато е във формата на банкова гаранция – чрез връщане на нейния оригинал 

на представител на Изпълнителя или упълномощено от него лице; 
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3. Когато е във формата на застраховка – чрез връщане на оригинала на 

застрахователната полица/застрахователния сертификат на представител на 

Изпълнителя или упълномощено от него лице и изпращане на писмено уведомление до 

застрахователя. 

 (3) Гаранцията не се освобождава от Възложителя, ако в процеса на изпълнение 

на Договора е възникнал спор между Страните относно неизпълнение на задълженията 

на Изпълнителя и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в 

полза на Възложителя той може да пристъпи към усвояване на гаранциите. 

 Чл. 12. Възложителят има право да се удовлетвори от Гаранцията за 

изпълнение, когато Изпълнителят не изпълни някое от неговите задължения по 

Договора, както и в случаите на лошо, частично и забавено изпълнение, на което и да е 

задължение на Изпълнителя, като усвои такава част от Гаранцията за изпълнение, 

която съответства на уговорената в Договора неустойка за съответния случай на 

неизпълнение.  

 Чл. 13. Възложителят има право да задържи Гаранцията за изпълнение в пълен 

размер, в следните случаи: 

1. При забава от страна на  Изпълнителя по изпълнение на Договора с 1 (един) 

месец, считано от датата на подписване на договора и Възложителят развали Договора 

на това основание; 

2. При пълно неизпълнение, когато Изпълнителят не изпълнени доставката в срок, 

по-дълъг от 2 (два) месеца, считано от датата на подписване на договора, в т. ч. когато 

услугите не отговарят на изискванията на Възложителя и разваляне на Договора от 

страна на Възложителя на това основание 

3. При прекратяване на дейността на Изпълнителя или при обявяването му в 

несъстоятелност. 

 Чл. 14. В случай на задържане на Гаранцията за изпълнение, Възложителят 

уведомява Изпълнителя за задържането и неговото основание. Задържането на 

Гаранцията за изпълнение изцяло или частично не изчерпва правата на Възложителя да 

търси обезщетение в по-голям размер. 

  

 Чл. 15. (1)  Когато Възложителят се е удовлетворил частично от гаранцията за 

изпълнение и Договорът продължава да е в сила, и гаранцията за изпълнение не 

удовлетворява изцяло дължимото към Възложителя обезщетение, Изпълнителят се 

задължава в срок до 30 (тридесет) дни да допълни Гаранцията за изпълнение, като 

внесе усвоената от Възложителя сума по сметката на Възложителя или предостави 

документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова 

гаранция, съответно застраховка, така че във всеки момент от действието на Договора 

размерът на Гаранцията за изпълнение да бъде в съответствие с Договора.  

(2) Гаранцията за авансово предоставени средства се представя по избор на 

Изпълнителя в една от формите, посочени в ЗОП, при съответно спазване на 

изискванията на чл. 8 ÷ 10 и следва да е учредена 10 (десет) - дневен срок от подписване 

на договора.   

(3) Гаранцията за авансово предоставени средства се освобождава до 3 (три) дни 

след връщане или усвояване на аванса, съгласно чл. 111, ал. 3 от ЗОП . 

 

 

VІ. ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА 

 

Чл. 16. Собствеността и риска от случайно повреждане или погиване върху 

автомобилите, предмет на доставката, преминава от Изпълнителя върху Възложителя 

при предаването им и подписването на протокола за регистрация по чл. 5, ал. 10.  
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VІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 

Чл. 17 (1) Изпълнителят се задължава да достави автомобилите, предмет на 

настоящия Договор, отговарящ на техническите параметри, представени в 

Техническото предложение на Изпълнителя и на Техническата спецификация на 

Възложителя, окомплектован съгласно изискванията на настоящия Договор, придружен 

със съответните документи, както и да прехвърли собствеността върху тях на 

Възложителя. 

(2) Изпълнителят е длъжен да изпълни задълженията си по Договора и да 

упражнява всичките си права, с оглед защита интересите на Възложителя.  

(3) Изпълнителят се задължава да подготви необходимите документи, за 

регистрация на автомобила в КАТ, и да ги регистрира от името на Възложителя, при 

условията и сроковете, посочени в този Договор и изискващи се от компетентните 

органи.  

(4) Изпълнителят се задължава да предаде автомобила на Възложителя след 

регистрацията му в КАТ, като в периода от подписване на приемо-предавателния 

протокол по ал. 3, респективно по ал. 5 до приемането им от Възложителя с протокол за 

регистрация по чл. 5, ал. 10, се задължава да полага за автомобилите грижата на добър 

стопанин. 

(5)  Изпълнителят се задължава да уведоми писмено Възложителя, че 

автомобилът е регистриран в КАТ и може да бъде получен от Възложителя. 

Уведомлението се изпраща до Възложителя най-късно в деня, следващ регистрацията 

на автомобила в КАТ.  

(6) Изпълнителят се задължава да извършва текуща поддръжка и сервизно 

обслужване на автомобилите в рамките на гаранционния срок, при условията и 

сроковете на този Договор, съответно при условията на гаранцията.  

(7) Изпълнителят се задължава да отстранява за своя сметка и в договорените 

срокове всички несъответствия на доставените автомобили, проявени и/или открити в 

рамките на гаранционния срок, констатирани и предявени по реда на настоящия 

договор и съгласно гаранционните условия. Изпълнителят се задължава при 

отстраняване на Несъответствия, както и при извършване на гаранционното 

обслужване да влага само оригинални резервни части, материали и консумативи.  

(8) При точно и навременно изпълнение на задълженията си по настоящия 

договор, Изпълнителят има право да получи цената по договора, съгласно определения 

начин на плащане.  

(9) Изпълнителят се задължава да сключи договор за подизпълнение с 

посочените в офертата му подизпълнители в срок от 7 (седем) дни от сключване на 

настоящия Договор. В срок до 3 (три) дни от сключването на договор за подизпълнение 

или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител 

изпълнителят изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на 

възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 на 

ЗОП. 

(10) Изпълнителят има право да иска от Възложителя необходимото съдействие 

за осъществяване на работата по договора, включително предоставяне на нужната 

информация и документи за изпълнението му. 

 

 

VІIІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 

Чл. 18. (1) Възложителят се задължава да заплати общата цена от този договор, 

съгласно условията и по начина, посочен в него.  

http://web.apis.bg/p.php?i=2752471#p28982788
http://web.apis.bg/p.php?i=2752471#p28982788
http://web.apis.bg/p.php?i=2752471#p28982788
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(2) Възложителят се задължава да приеме доставката на автомобилите, предмет на 

договора по реда на чл. 5, ал. 3 или ал. 5, ако отговарят на договорените изисквания. 

(3) Възложителят се задължава да издаде пълномощно за регистрация на съответния 

автомобил в КАТ и да го предаде на Изпълнителя в срок до 2 (два) дни, считано от 

датата на приемо-предавателния протокол по чл. 5, ал. 3 респективно протокола по ал. 

5. 

(4) Възложителят се задължава да получи регистрирания автомобил в срок от 2 

(два) дни след писменото му уведомяване за извършената му регистрация в КАТ от 

Изпълнителя. 

(5) Възложителят има право да иска от Изпълнителя да изпълни доставката на 

автомобила на посочения в договора адрес, в срок и без отклонения от договорените 

изисквания.  

(6) Възложителят има право да получава информация по всяко време относно 

подготовката, хода и организацията по изпълнението на доставката и дейностите, 

предмет на Договора. 

(7) Възложителят има право на рекламация за доставеният по Договора автомобил, 

при условията посочени в настоящия Договор. 

(8) Възложителят има право да изисква от Изпълнителя замяната на несъответстващ 

с Техническите спецификации и/или дефектен автомобил само при условията на 

настоящия Договор и преди регистрацията му в КАТ, както и отстраняване на 

Несъответствия по реда и в сроковете, определени в настоящия Договор и в условията 

по гаранцията. 

(9) Възложителят има право да откаже приемането на доставката, когато 

Изпълнителят не спазва изискванията на Договора и Техническата спецификация, 

докато Изпълнителят не изпълни изцяло своите задължения съгласно условията на 

Договора, или да откаже да изплати частично или изцяло договорената цена. 

 (10) Възложителят има право да изисква от Изпълнителя да сключи и да му 

представи договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители. 

 (11) Възложителят е длъжен да следи и осигурява извършването на поддръжка и 

сервиз на автомобила в рамките на гаранционния срок, при условията и сроковете на 

този Договор, съответно при условията на гаранцията.  

 (12) Възложителят е длъжен да не разпространява под каквато и да е форма всяка 

предоставена му от Изпълнителя информация, имаща характер на търговска тайна и 

изрично упомената от Изпълнителя като такава в представената от него оферта.  

 

ІX. ГАРАНЦИОННА ОТГОВОРНОСТ И ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ  

 

Чл. 19 (1) Изпълнителят гарантира пълната функционална годност на доставеният 

автомобил съгласно договореното предназначение, както и съгласно Техническото 

предложение, Техническата спецификация и стандарти. 

(2) В рамките на гаранционния срок Изпълнителят отстранява със свои сили и 

средства всички повреди, и/или Несъответствия на автомобила, съответно подменя 

дефектирали части и/или компоненти с нови, съгласно гаранционните условия и 

Техническото предложение на Изпълнителя.  

(3) Съобщението за рекламация на Възложителя може да бъде изпратено по факс, 

телефон, електронна поща или обикновена поща. Изпълнителят е длъжен да осигури 

преглед на автомобила от свои квалифицирани представители в срок от 7 (седем) дни, 

от получаване на рекламационното съобщение на Възложителя. След преглед на 

автомобила от квалифицирани представители на Изпълнителя се съставя констативен 

протокол за вида на повредата и/или Несъответствието, работите и срокът необходими 

за отстраняването ѝ в два еднообразни екземпляра. 
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(4) Изпълнителят се задължава да отстрани настъпила повреда и/или 

несъответствието в срок от 15 (петнадесет) дни или по-кратък, считано от датата на 

констатирането им. При невъзможност за отстраняване на настъпила повреда и/или 

несъответствие в срок от 15 (петнадесет) дни Изпълнителят осигурява на Възложителя 

оборотен автомобил от същия или подобен клас, до пълното отстраняване на повреда 

и/или Несъответствие, като гаранционният срок на автомобила, в процес на поправяне, 

се удължава със срока, през който е траело отстраняването на повредата.  

 (5) По време на гаранционния срок Изпълнителят няма право да отказва 

приемането на автомобил в оторизираните си сервизи за сервизно обслужване и/или 

гаранционен ремонт. 

 

 

X. НЕУСТОЙКИ 

 

 Чл. 20. (1) При забавено изпълнение на задължения по Договора от страна на 

Изпълнителя в нарушение на уговорените в този Договор срокове, същият заплаща на 

Възложителя неустойка в размер на 0,2% от сумата за всеки просрочен ден, но не 

повече от 5% от цената. 

(2) При забава на Възложителя за изпълнение на задълженията му за плащане по 

Договора, същият заплаща на Изпълнителя неустойка в размер на 0,2% от дължимата 

сума за всеки просрочен ден, но не повече от 5% от размера на забавеното плащане. 

(3) При системно (три и повече пъти) неизпълнение на задълженията за 

гаранционно обслужване в срока на гаранцията, Изпълнителят дължи на Възложителя, 

неустойка в размер на 0,5% от цената на сервизното обслужване.  

(4) При пълно неизпълнение на задълженията в срока на гаранцията, Изпълнителят 

дължи на Възложителя връщане на сумата за сервизно обслужване заедно с неустойка в 

размер на 5% от цената на сервизното обслужване.  

(5) Възложителят може да претендира обезщетение за нанесени вреди и пропуснати 

ползи по общия ред, независимо от начислените неустойки. 

(6) Неустойките се заплащат незабавно, при поискване от Възложителя, по следната 

банкова сметка  

 

IBAN: BG78 BNBG 9661 3000 1226 01,  

BIC код: BNBG BGSD 

при БНБ гр. София, пл. „Княз Александър І“ № 1. 

 

 

XI. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ 

 

Чл. 21. (1) За извършване на дейностите по Договора, Изпълнителят има право да 

ползва само подизпълнителите, посочени от него в офертата, въз основа на която е 

избран за Изпълнител. 

(2) Процентното участие на подизпълнителите в цената за изпълнение на Договора 

не може да бъде различно от посоченото в офертата на Изпълнителя. 

(3) Изпълнителят може да извършва замяна на посочените подизпълнители за 

изпълнение на Договора, както и да включва нови подизпълнители в предвидените в 

ЗОП случаи и при предвидените в ЗОП условия. 

(4) Независимо от използването на подизпълнители, отговорността за изпълнение 

на настоящия Договор е на Изпълнителя. 

(5) Сключването на договор с подизпълнител, който не е обявен в офертата на 

Изпълнителя и не е включен по време на изпълнение на Договора по предвидения в 

ЗОП ред или изпълнението на дейностите по договора от лице, което не е 
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подизпълнител, обявено в офертата на Изпълнителя, се счита за неизпълнение на 

Договора и е основание за едностранно прекратяване на Договора от страна на 

Възложителя и за усвояване на пълния размер на гаранцията за изпълнение. 

 (6) Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде 

предадена като отделен обект на Изпълнителя или на Възложителя, Възложителят 

заплаща възнаграждение за тази част директно на подизпълнителя. 

(7) Разплащанията по договора се осъществяват въз основа на искане, отправено от 

подизпълнителя до Възложителя чрез Изпълнителя, който е длъжен да го предостави 

на Възложителя в 15 (петнадесет) - дневен срок от получаването му. 

(8) Към искането Изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали 

оспорва плащанията или част от тях като недължими. 

(9) Възложителят има право да откаже плащане, когато искането за плащане е 

оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа. 

(10) При сключването на Договорите с подизпълнителите, оферирани в офертата на 

Изпълнителя, последният е длъжен да създаде условия и гаранции, че: 

1. приложимите клаузи на Договора са задължителни за изпълнение от 

подизпълнителите; 

2. действията на Подизпълнителите няма да доведат пряко или косвено до 

неизпълнение на Договора; 

3. при осъществяване на контролните си функции по договора Възложителят ще 

може безпрепятствено да извършва проверка на дейността и документацията на 

подизпълнителите. 

 

XII. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА 

  

Чл. 22 (1) Настоящият Договор се прекратява в следните случаи: 

 по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма; 

 с изтичане на уговорения срок; 

 когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената 

поръчка – предмет на Договора, извън правомощията на Възложителя, които той 

не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати – с писмено 

уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата; 

 при настъпване на невиновна невъзможност за изпълнение, непредвидено или 

непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването 

на Договора („непреодолима сила“) продължила повече от 30 (тридесет) дни; 

  (2) Възложителят може да прекрати Договора едностранно, без предизвестие с 

уведомление, изпратено до Изпълнителя:  

 когато Изпълнителят забави изпълнението на задължение по настоящия Договор 

с повече от 30 (тридесет) дни;  

 при системно (три и повече пъти) неизпълнение на задълженията на 

Възложителя за гаранционно обслужване и/или извършване на гаранционни 

ремонти или при пълно неизпълнение на задълженията на Възложителя за 

гаранционно обслужване и/или извършване на гаранционни ремонти;  

  използва подизпълнител, без да е декларирал това в документите за участие, 

или използва подизпълнител, който е различен от този, който е посочен, освен в 

случаите, в които замяната, съответно включването на подизпълнител е 

извършено със съгласието на Възложителя и в съответствие със ЗОП и 

настоящия Договор;  
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(3) Възложителят прекратява Договора в случаите по чл.118, ал.1 от ЗОП, без да 

дължи обезщетение на Изпълнителя за претърпени от прекратяването на Договора 

вреди, освен ако прекратяването е на основание чл.118, ал.1, т.1 от ЗОП.  

(4) Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между 

Страните за извършените от страна на Изпълнителя и одобрени от Възложителя 

дейности по изпълнение на Договора.  

(5) Възложителят може да развали Договора по реда и при условията, предвидени в 

него или в приложимото законодателство. 

(6) Съгласно чл. 114 от ЗОП, договора може да се прекрати частично за етап 2. 

Прекратяването може да се извърши  от Изпълнителя и от Възложителя, без 

предизвестие, след изтичане на тримесечен срок от сключването му. В тези случаи, не 

се дължи неустойка. 

 

 

XIII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА 

 

Чл. 23 (1) Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията 

си, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. Никоя от 

страните не може да се позовава на непреодолима сила, ако е била в забава и не е 

информирала другата страна за възникването на непреодолима сила. 

(2) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички 

разумни усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и 

да уведоми писмено другата страна незабавно при настъпване на непреодолимата сила. 

(3) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира. 

(4) Не може да се позовава на непреодолима сила онази страна, чиято небрежност 

или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнение на 

Договора. 

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

Чл. 24 (1) За всички неуредени в настоящия Договор въпроси се прилага 

действащото българско законодателство. 

(2) Упълномощени представители на страните, които могат да приемат и правят 

изявления по изпълнението на настоящия Договор са: 

 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

................................ 

Телефон: ...................... 

E-mail: .................................... 

 

 

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

................................. 

Телефон: ........................... 

E-mail: ..................................... 

 

 

(3) Всички съобщения и уведомления, свързани с изпълнението на този Договор, 

следва да съдържат наименованието и номера на Договора, да бъдат в писмена форма 

за действителност. 
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 (4) Страните се задължават да се информират взаимно за всяка промяна на правния 

си статут, адресите си на управление, телефоните и лицата, които ги представляват. 

 (5) Официална кореспонденция между страните се разменя на посочените в 

настоящия Договор адреси на управление, освен ако страните не се информират 

писмено за други свои адреси. При неуведомяване или несвоевременно уведомяване за 

промяна на адрес, кореспонденцията изпратена на адресите по настоящия чл. 20 се 

считат за валидно изпратени и получени от другата страна. 

 (6) Всички съобщения и уведомления се изпращат по пощата с препоръчана пратка 

или по куриер. Писмените уведомления между страните по настоящия Договор се 

считат за валидно изпратени по факс с автоматично генерирано съобщение за 

получаване от адресата или по електронната поща на страните, подписани с електронен 

подпис. 

    (7) Изпълнителят няма право да прехвърля своите права или задължения по 

настоящия договор на трети лица, освен в случаите, предвидени в ЗОП. 

(8) Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, ще бъдат 

разрешавани първо по извънсъдебен ред чрез преговори между двете страни, като в 

случай на спор, всяка страна може да изпрати на другата покана за преговори с 

посочване на дата, час и място за преговори.   

(9) В случай на постигане на договореност по реда на предходната алинея, всички 

спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, 

отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване 

ще бъдат отнасяни за разглеждане и решаване от компетентния съд на Република 

България по реда на ГПК. 

 

Нищожността на някоя от клаузите по Договора или на допълнително уговорени 

условия не води до нищожност на друга клауза или на Договора като цяло. 

 

 

Неразделна част от настоящия Договор са следните приложения: 

 

1. Приложение № 1 – Техническа спецификация на Възложителя; 

2. Приложение № 2 – Техническо предложение на Изпълнителя; 

3. Приложение № 3 - Ценово предложение на Изпълнителя. 

 

Настоящият Договор се подписа в два еднообразни екземпляра. 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:       ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

 

 

Кристина Хитрова         (име, фамилия, подпис) 

Главен секретар на КРС       (длъжност) 

 

 

Соня Маджарова 

Главен счетоводител 
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ОБРАЗЕЦ № 1 
 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

Представяме нашето техническо предложение за участие в обявената от Вас 

обществена поръчка с предмет: „Доставка на 6 (шест) броя автомобили за нуждите на 

Комисията за регулиране на съобщенията“. 

 

Предлагаме да изпълним, без резерви и ограничения, в съответствие с 

нормативните разпоредби и изискванията на Възложителя, доставката, предмет на 

настоящата обществена поръчка, като доставим …………….. броя нови, 

неупотребявани автомобили Марка................, Модел..................със следните технически 

характеристики:  

 

№ ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

МИНИМАЛНИ 

ИЗИСКВАНИЯ НА 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

НА УЧАСТНИКА 

1. 

ТЕХНИЧЕСКИ И КОНСТРУКТИВНИ 

ИЗИСКВАНИЯ, ЕРГОНОМИЧНОСТ, 

ОБИТАЕМОСТ И ТЕХНИЧЕСКА 

ЕСТЕТИКА 

 

 

1.1. Автомобил: 
фабрично нов, 

неупотребяван 

 

1.2. Тип купе – серийно (фабрично) изпълнение: твърд тапициран покрив  

1.3. Брой места: 4+1  

1.4. Брой врати: 4+1  

1.5. Колесна формула: 4х4  

1.6. 
Блокировка на диференциал на задвижващ 

мост:  
да 

 

1.7. Тип на двигателя: дизелов/бензинов/хибриден  

1.8. 

Димността и токсичността на отработените 

газове на двигателя да съответстват на 

(Евро сертификат): 

не по-малко от EURO 6  

или  

действаща към момента 

европейска норма за 

отработените газове  

 

1.9. Комбиниран разход на гориво: 
не повече от 8,5 л  

на 100 км 

 

1.10. Мощност на двигателя: не по-малко от 96 kW  

1.11. Скоростна кутия: 

механична  

минимум 5-степенна + 

задна 

 

1.12. Обем на багажника без сгънати седалки: не по-малко от 510 л  

1.13. 
Обем на багажника при сгънати задни 

седалки 
не по-малко от 1600 л 

 

1.14. Междуосие не по-малко от 2600 мм  

1.15. Просвет (клиренс) не по-малко от 170 мм  

1.16. Имобилайзер да  

1.17. Климатик или климатроник да  

1.18. Стерео аудио система с радио  да  

1.19. 

Инвертор на напрежение (монтиран 

съгласно изисквания на Възложителя) за 

захранване на измервателна техника 

мощност не по-малко от 

350 W, 

напрежение от 12 V на  

220 V 
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№ ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

МИНИМАЛНИ 

ИЗИСКВАНИЯ НА 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

НА УЧАСТНИКА 

1.20. 

Обезопасителен триъгълник, аптечка, 

пожарогасител и светлоотразителна 

жилетка (съгласно Европейските 

изисквания и чл. 139, ал. 2 от Закона за 

движение по пътищата); 

да 

 

1.21. 
Авариен комплект, включващ: резервна 

гума, крик, ключ за болтовете на джантите  
да 

 

1.22. 
Регулируем ляво разположен волан със 

сервоусилвател 
да 

 

1.23. 

Автомобилът да бъде окомплектован с 

комплект зимни и летни  гуми с лети 

джанти (от лети сплави) 

да 

 

1.24. Надлъжни рейки на покрива да  

1.25. Кора или щора над багажното отделение да  

2. 

СИСТЕМИ И ОБОРУДВАНЕ ЗА 

СИГУРНОСТ, СВЪРЗАНИ С 

ЕКСПЛОАТАЦИЯТА 

 

 

2.1. Системи за безопасност:    

− 

Спирачна система – двукръгова, 

независима, със сервоусилвател (предни и 

задни дискови спирачки), снабдена с 

антиблокираща система 

да 

 

− 
Електронна система за динамичен контрол 

на траекторията (стабилността) 
да 

 

− 

Въздушни възглавници за водача и пътника 

до него и странични въздушни възглавници 

за предните две места 

да 

 

− 
Система за подпомагане потеглянето по 

наклон и/или спускане 
да 

 

− 
Aвтоматично прекъсване на горивото при 

удар 
да 

 

− 
Електронно разпределение на спирачното 

усилие 
да 

 

2.2. 
Предпазни колани за водача и всички 

пътници 
да 

 

2.3. 

Допълнителни фарове за мъгла: предни 

фарове за мъгла, заден фар за мъгла или 

усилена задна светлина за мъгла 

да 

 

2.4. Трета стоп светлина да  

2.5. 
Странични огледала за обратно виждане – 

електрически регулируеми и отопляеми 
да 

 

2.6. Алармена система с централно заключване да  

2.7. Предни и задни дискови спирачки да  

 

 

Забележка: Техническото предложение следва да покрива минималните технически 

характеристики заложени от Възложителя в Техническата спецификация. В колона 

Предложение на участника следва да се попълни предложението на участника.  

  

Допълнително предложени характеристики са допустими, стига те да не са в 

противоречие с определените в Техническата спецификация на Възложителя. 
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Забележка: Модификации и подобрения на минималните характеристики на 

посочените в таблицата елементи, няма да се приемат като допълнително 

техническо оборудване. 

 

Осигуреното пълно гаранционно обслужване на автомобила е ... (минимум 3 

години или 150 000 км пробег), което бъде изпълнено първо, считано от подписване на 

приемо-предавателен протокол за извършена доставка. Пълна гаранция за всички 

производствени и фабрични дефекти, без ограничение на изминатия пробег е минимум 

36 (тридесет и шест) месеца. 

 В рамките на оферирания гаранционен срок се задължаваме да извършваме 

сервизно обслужване на доставените автомобили, в случай на повреда или при 

възникнала необходимост от преглед, проверка, смяна на консумативи и др., попадащи 

извън обхвата на гаранционната ни отговорност и предвидени в условията на 

производителя, при цени и отстъпки, посочени в Ценовото предложение и при 

условията, посочени в проекта на договор за обществена поръчка.  

 

 Декларираме, че гаранционното сервизно обслужване на автомобила ще се 

извършва в сервизите, описани от нас в СПИСЪК, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ 

НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 

  

 Представям документ за упълномощаване, тъй като подавам офертата в 

качеството си на лице, което не е законният представител на участника. 

 (Записва се само, когато офертата не е подадена от законния представител) 

 

 Предлагам изпълнение на поръчката в съответствие с техническата 

спецификация и изискванията на възложителя. 

 Декларирам, че съм съгласен с клаузите на приложения проект на договора. 

 Декларирам, че срокът на валидност на офертата e … (6 месеца). 

 В състояние сме да изпълним поръчката в срок от …… от сключването договора 

за етап 1 и в срок от ......... (максимален срок 4 месеца) и ....... за етап 2 (максимален 

срок 4 месеца от предоставяне на възлагателно писмо от Възложителя). 

Информиран съм, че договорът в частта за Доставка на вторите 3 (три) 

броя високопроходими автомобили ще бъде сключен под условие и с отложено 

изпълнение на основание чл. 114 от ЗОП, както и че доставката на тези 

автомобили ще се извърши при осигурено финасиране през 2019 г.    

 

Приложение: Списък на сервизи на територията на РБългария. 
 

Дата…………………………………………………………… 

Подпис и печат………………………………………………. 

Име, фамилия, длъжност……………………………………. 
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ОБРАЗЕЦ № 2  

 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

 

 

  

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

 

Представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас 

обществена поръчка с предмет: „Доставка на 6 (шест) броя автомобили за нуждите на 

Комисията за регулиране на съобщенията“. 

  

 Представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас 

обществена поръчка с предмет: „Доставка на 6 (шест) броя автомобили за нуждите на 

Комисията за регулиране на съобщенията“съгласно техническото ни предложение: 

 

Цена за един брой автомобил: .................................. лв. без ДДС, (словом 

……………………....................................), съответно ...............................лв. с ДДС, 

(словом …………..............................................…………).  

Обща цена за 6 броя автомобили: .................................. лв. без ДДС, (словом 

……………………....................................), съответно ...............................лв. с ДДС, 

(словом …………..............................................…………). 

Цената включва следното: 

Цена за гаранционна поддръжка за един автомобил.................................. лв. без 

ДДС, (словом ……………………....................................), съответно ...............................лв. 

с ДДС, (словом …………..............................................…………). В цената за 

гаранционната поддръжка се включва цена за труд, резервни части и консумативи. 

Обща цена за гаранционна поддръжка за 6 автомобила.................................. лв. 

без ДДС, (словом ……………………....................................), съответно 

...............................лв. с ДДС, (словом …………..............................................…………). 

 

В цената за гаранционната поддръжка се включва цена за труд, резервни части и 

консумативи. 

Сервизно обслужване на доставените автомобили, в случай на повреда или при 

възникнала необходимост от преглед, проверка, смяна на консумативи и др., попадащи 

извън обхвата на гаранционната ни отговорност и предвидени в условията на 

производителя, ще се извършва при цени и отстъпки, като следва: 

 …………(описание по видове дейности и единична цена) 

           ………. 

   

  Посочената крайна цена включва всички разходи по изпълнение на поръчката за 

описаните в Техническото ни предложение автомобили и не подлежи на промяна. 

  

При несъответствие между сумата, написана с цифри, и тази, написана с думи, 

важи сумата, написана с думи. 
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Информирани сме, че договорът в частта за доставка на вторите 3 (три) 

броя леки автомобили ще бъде сключен под условие и с отложено изпълнение на 

основание чл. 114 от ЗОП, както и че доставката на тези автомобили ще се 

извърши при осигурено финасиране през 2019 г.   

 

 

Подпис: 

Име и фамилия: ………………………………. 

Длъжност на представляващия участника …………………… 

 

Дата:…………………….  

 


