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на обществена поръчка с предмет: Доставка на моторни 

превозни средства за нуждите на Национална служба за охрана 

 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

А. Възложител на обществената поръчка 

Б. Предмет на обществената поръчка 

ІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ОТКРИТАТА ПРОЦЕДУРА 

А. Условия за участие в откритата процедура 

Б. Документи, които се представят от участника 
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ІV. ГАРАНЦИИ 

А. Гаранция за участие в откритата процедура 

Б. Гаранция за изпълнение на договора 

V. ЕЗИК НА ДОКУМЕНТИТЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТАТА 

ПРОЦЕДУРА 

VІ. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА 

1. Пълно описание на предмета на поръчката, съобразно 

съответната обособена позиция: 

1.1. Обособена позиция № 1 „Доставка на леки автомобили – 

висок клас“ 

1.2. Обособена позиция № 2 „Доставка на леки автомобили – 

компактен клас“  

1.3. Обособена позиция № 3 „Доставка на товарен автомобил“  

2. Предлагана цена и начин на образуване 

3. Начин на плащане 

4. Срок за изпълнение на поръчката 
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5. Място на изпълнение на поръчката 

6. Участие на подизпълнители 

7. Срок на валидност на офертата 

8. Документи по раздел ІІ.Б от документацията за участие 

VІІ. ОФОРМЯНЕ И ПОДГОТВЯНЕ НА ОФЕРТАТА  

VІІІ. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТАТА 

ІХ. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

А. Отваряне на офертите 

Б. Разглеждане на офертите 

В. Оценяване и класиране на офертите 

Г. Протокол за разглеждане, оценяване и класиране на офертите 

Д. Обявяване на резултатите 

Е. Сключване на договор 

Ж. Прекратяване на процедурата 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ  

 

Приложение № 1 -    Решение № ОП  - 86/14.07.2014 г. на 

началника на Национална служба за охрана 

за откриване на настоящата процедура 

Приложение № 2 –   Обявление за обществената поръчка 

Приложение № 3  -   Образец на справка за административни 

         сведения за участника 

Приложение № 3а - Образец на декларация по чл. 47, ал. 9 във 

връзка с обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 

т.1-4 , ал. 2, т. 1-5 и ал. 5 от ЗОП 

Приложение № 3б -  Образец на декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 
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Приложение № 4а -   Образец на „Оферта” за обособена позиция  

№ 1  

Приложение № 4б -   Образец на „Оферта” за обособена позиция  

№ 2 

Приложение № 4в -   Образец на „Оферта” за обособена позиция  

№ 3  

Приложение № 5а - Образец на “Ценово предложение” за  

         обособена позиция № 1 

Приложение № 5б - Образец на “Ценово предложение” за  

         обособена позиция № 2 

Приложение № 5в - Образец на “Ценово предложение” за  

         обособена позиция № 3 

Приложение № 6  -   Проект на договор 

Приложение № 7 -    1 брой CD, съдържащ образците на  

          Приложения № № 3, 3а, 3б, 4а, 4б, 4в, 5а, 5б 

и 5в към документацията за участие  

 

 

 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с  

предмет ”Доставка на моторни превозни средства за нуждите на 

Национална служба за охрана” се осъществява въз основа на решение № 

ОП-86/14.07.2014 г. на началника на Национална служба за охрана 

(Приложение № 1 към документацията). 

С посоченото решение началникът на Национална служба за охрана 

е одобрил текста на обявлението за обществената поръчка и настоящата 

документация. Обявлението е със съдържание съгласно чл. 25, ал. 2 от 
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Закона за обществените поръчки и е изготвено по образец (Приложение № 

2 към документацията). 

Всички правоотношения, свързани с организирането и 

провеждането на откритата процедура се регламентират от Закона за 

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

обществените поръчки (ППЗОП) и настоящата документация.  

 

А. Възложител на обществената поръчка 

1. По смисъла на чл. 7, т. 1 от ЗОП и на тази документация 

Възложител на обществената поръчка е НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА 

ОХРАНА ПРИ ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ. 

2. Седалището на Възложителя е град София, бул. „Черни връх“ № 43. 

 

Б. Предмет на обществената поръчка 

Националната служба за охрана възлага обществена поръчка с 

предмет: „Доставка на моторни превозни средства за нуждите на 

Национална служба за охрана“. Предметът на поръчката е разделен в три 

самостоятелно обособени позиции –  

 

Обособена позиция  № 1 „Доставка на леки автомобили – висок 

клас“ 

  Техническите и функционалните изисквания към леките 

автомобили – висок клас се съдържат в т. 1.1. от раздел VI на настоящата 

документация: „Обособена позиция № 1 „Доставка на леки автомобили – 

висок клас“.   

  Прогнозната стойност (обемът) на обособена позиция № 1, 

изчислена при условията на чл. 15, ал. 2, т. 2, б. „а“ от ЗОП – на база 

действителната обща стойност на подобни договори, сключени през 

предходната финансова година и коригирани с предвидените промени в 

количеството или стойността на доставката, за доставка на 7 броя леки 

автомобила – висок клас, е 840 000 (осемстотин и четиридесет хиляди) 

лева без ДДС. 
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Обособена позиция № 2 „Доставка на леки автомобили – 

компактен клас“  

Техническите и функционалните изисквания към леките автомобили 

– компактен клас, се съдържат в т. 1.2. от раздел VI на настоящата 

документация: „Обособена позиция № 2 „Доставка на леки автомобили – 

компактен клас“.   

Прогнозната стойност (обемът) на обособена позиция № 2, изчислена 

при условията на чл. 15, ал. 2, т. 2, б. „а“ от ЗОП – на база действителната 

обща стойност на подобни договори, сключени през предходната 

финансова година и коригирани с предвидените промени в количеството 

или стойността на доставката, за доставка на 12 броя леки автомобила – 

компактен клас, е 250 000 (двеста и петдесет хиляди) лева без ДДС. 

Обособена позиция № 3 „Доставка на товарен автомобил“  

Техническите и функционалните изисквания към товарния 

автомобил се съдържат в т. 1.3. от раздел VI на настоящата документация: 

„Обособена позиция № 3 „Доставка на товарен автомобил“.   

Прогнозната стойност (обемът) на обособена позиция № 3, изчислена 

при условията на чл. 15, ал. 2, т. 2, б. „а“ от ЗОП – на база действителната 

обща стойност на подобни договори, сключени през предходната 

финансова година и коригирани с предвидените промени в количеството 

или стойността на доставката, за доставка на 1 брой товарен автомобил е 

76 000 (седемдесет и шест хиляди) лева без ДДС. 

 

     II. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ОТКРИТАТА ПРОЦЕДУРА 

 

А. Условия за участие в откритата процедура 

1. В откритата процедура за възлагане на обществената поръчка 

могат да участват български или чуждестранни физически или 

юридически лица, както и техни обединения, които отговарят на 

изискванията, регламентирани от Закона за обществени поръчки, 

обявените от Възложителя изисквания в настоящата документация и 

обявлението за обществената поръчка.     



ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ „ДОСТАВКА НА 

МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ЗА НУЖДИТЕ НА НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА“ 

 

 
7 

1.1. Минималните изисквания за икономическото и финансово 

състояние на участника: няма изисквания. 

1.2. Минималните изисквания за техническите възможности и 

квалификация на  участника са: 

1.2.1. Да има валиден сертификат за управление на качеството по 

стандарт ISO 9001 или еквивалентен (с обхват, приложим към предмета на 

поръчката). 

1.2.2. Заводът - производител на предлаганите моторни превозни 

средства да има валиден сертификат за управление на качество по 

стандарт ISO 9001 или еквивалентен (с обхват, приложим към предмета на 

поръчката).  

2. Възложителят отстранява от участие в откритата процедура 

участник, който: 

2.1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за: 

а) престъпление против финансовата, данъчната или 

осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253-260 от 

Наказателния кодекс; 

б) подкуп по чл. 301-307 от Наказателния кодекс; 

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от 

Наказателния кодекс; 

г) престъпление против собствеността по чл. 194-217 от 

Наказателния кодекс; 

д) престъпление против стопанството по чл. 219-252 от 

Наказателния кодекс; 

2.2.  е обявен в несъстоятелност;  

2.3. е в производство по ликвидация или се намира в подобна 

процедура съгласно националните закони и подзаконови актове; 

2.4. има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-

осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, 

установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е 

допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има 

задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно 
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законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е 

установен. 

2.5. е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил 

извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от 

Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се 

намира в подобна процедура съгласно националните закони и 

подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под 

разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си; 

2.6. е лишен от правото да упражнява определена професия или 

дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено 

нарушението, включително за нарушения, свързани с износа на продукти в 

областта на отбраната и сигурността; 

2.7. е виновен за неизпълнение на задължения по договор за 

обществена поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно 

решение; 

2.8. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за 

престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със 

здравословните и безопасни условия на труд, или по чл. 172 от 

Наказателния кодекс против трудовите права на работниците; 

2.9.  е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от 

Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане 

на обществени поръчки;  

3. Когато участникът е юридическо лице изискванията по т.2.1., т. 

2.6., т. 2.8.  и т.2.9. се прилагат за лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 ЗОП.  

4. Не може да участва в откритата процедура участник: 

4.1. при който лицата по чл. 47, ал. 4 ЗОП са свързани лица по 

смисъла на § 1, т. 23а от ДР на ЗОП с възложителя или със служители на 

ръководна длъжност в неговата организация; 

4.2. който е сключил договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за 

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. 
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5. Всеки участник е длъжен да обяви писмено на Национална служба 

за охрана промените в обстоятелствата по предходните точки в 

седемдневен срок от настъпването им.  

6. За подизпълнителите се прилагат само изискванията по 

предходните точки т. 2.1. - 2.4. и т. 4 ( чл. 47, ал. 8 от ЗОП).     

7.  Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира 

като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя 

самостоятелна оферта.  

8. В процедурата за възлагане на обществена поръчка едно 

физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.  

  9. Не може да участва в откритата процедура чуждестранно 

физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е 

установено, е налице някое от обстоятелствата по т. 2. 

10. Свързани лица или свързани предприятия не може да бъдат 

самостоятелни участници в настоящата процедура.  

Б. Документи за представяне от участника 

1. Представяне на участника (справка за административни сведения 

за участника), съдържащо посочване на единен идентификационен код по 

чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга 

идентифицираща информация в съответствие със законодателството на 

държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, 

включително електронен, за кореспонденция при провеждането на 

процедурата (Приложение № 3 към документацията - образец на справка 

за административни сведения за участника); оригинал/нотариално 

заверено копие на пълномощно, ако офертата се подписва от упълномощен 

представител; 

2. Декларация за обстоятелствата по т. 2 и т. 4 от раздел II, буква А от 

настоящата документация (по образец - Приложение № 3а към 

документацията); 

3. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или 

юридическо лице или техни обединения, посочените по-горе документи по 

т. 1 и т. 2 от настоящия раздел се представят в официален превод на 

български език, а документите по т. 6. и т.7. от настоящия раздел, които са 

на чужд език, се представят и в превод (чл. 56, ал. 4 от ЗОП); 



ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ „ДОСТАВКА НА 

МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ЗА НУЖДИТЕ НА НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА“ 

 

 
10 

4. Когато участникът е обединение, същият представя заверено 

копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено 

лицето, което представлява участниците в обединението – и документ 

(заверено копие), подписан от лицата в обединението, в който се посочва 

представляващият (чл. 56, ал. 1, т. 2 от ЗОП); 

5. Оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа 

за внесена гаранция под формата на парична сума; 

6. Доказателства за икономическото и финансовото състояние на 

участника: не се изискват; 

7. Доказателства за техническите възможности и/или 

квалификацията на участника, както следва:      

7.1. Копие от валиден сертификат за управление на качество по 

стандарт ISO 9001 или еквивалентен такъв на участника, с обхват, 

приложим към предмета на поръчката; 

7.2. Копие на валиден сертификат за управление на качество по 

стандарт ISO 9001 или еквивалентен на завода - производител на 

предлаганите моторни превозни средства (с обхват, приложим към 

предмета на поръчката); 

7.3. Декларация, подписана от лицето (лицата), представляващо(и) 

участника, че предлаганите МПС са серийно произведени през 2014 г.  

Участникът може да представи и други документи, удостоверяващи това 

обстоятелство; 

7.4. Декларация, подписана от лицето (лицата), представляващо(и) 

участника, че участникът е съгласен сервизното обслужване и ремонтните 

дейности на доставените автомобили по време на гаранционните срокове 

да се извършват в сервиза на възложителя;  

7.5. Декларация, подписана от лицето (лицата), представляващо(и) 

участника, че участникът ще предостави безплатно на възложителя 

диагностичен уред,  софтуер за него, както и че периодично ще обновява в 

гаранционните срокове софтуера на диагностичния уред; 
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8. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП (по образец - Приложение 

№ 3б);          

9.1. Информация за видовете работи от предмета на поръчката, 

които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези 

работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и 

предвидените подизпълнители, както и писменото съгласие на 

подизпълнителя или подизпълнителите (чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП); 

9.2. Подизпълнителите се посочват в офертата и декларират, че за 

тях не са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП (чл. 47, ал. 8 

от ЗОП); 

10. Декларация, подписана от лицето (лицата), представляващо(и) 

участника, че участникът приема условията в проекта на договор (чл. 56, 

ал. 1, т. 12 от ЗОП); 

11. Пълен списък на документите и информацията, съдържащи се в 

офертата, подписан от участника (чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП); 

Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, 

документите по раздел ІІ Б се представят както следва: 

- документите по т. 1 и т. 2 се представят за всяко физическо или 

юридическо лице, включено в обединението;    

- документите по т. 6 и т. 7 се представят само за участниците, чрез 

които обединението доказва съответствието си с изискванията по раздел 

II A от документацията - т. 1.1 и т. 1.2. (чл. 56, ал. 3 от ЗОП). 

Документите, представяни в копие, се заверяват от участника. 

Документите по раздел II.Б се поставят в отделен, запечатан, 

непрозрачен плик № 1 с надпис „Документи за подбор” и фирма на 

участника.  

 

III. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В 

ОТКРИТАТА ПРОЦЕДУРА 

1. Документацията за участие се публикува в профила на купувача в 

първия работен ден, следващ деня на публикуването на обявлението (чл. 

28, ал. 6 от ЗОП).    

Възложителят предоставя документацията на хартиен носител на 

всяко лице, поискало това, включително като му я изпраща за негова 



ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ „ДОСТАВКА НА 

МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ЗА НУЖДИТЕ НА НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА“ 

 

 
12 

сметка. В тези случаи лицата заплащат документацията, като цената й е 10 

(десет) лева без вкл. ДДС. Документациятаможе да бъде получена всеки 

работен ден в Национална служба за охрана, бул. „Черни връх“ № 43, каса, 

ет. 2, стая 209, от 9.00 ч. до 16.00 ч., тел. 02/ 81 98 289. 

 

                                                ІV. ГАРАНЦИИ 

 

А. Гаранция за участие в откритата процедура 

1. Гаранцията за участие в откритата процедура е парична сума или 

банкова гаранция в размер на 8 400 (осем хиляди и четиристотин) лева за 

обособена позиция № 1; в размер на 2 500 (две хиляди и петстотин) лева за 

обособена позиция  № 2 и в размер на 760 (седемстотин и шестдесет) лева 

за обособена позиция  № 3. 

2. Участникът сам избира формата на гаранцията за участие. 

2.1. При избор на форма - парична сума, същата се внася в сметка на 

Национална служба за охрана в БНБ, IBAN: BG 74 BNBG 96613300146001, 

BIC: BNBGBGSD. 

2.2. При избор на форма - банкова гаранция, участникът следва да се 

съобрази със следните условия: банковата гаранция за участие в откритата 

процедура се издава в полза на възложителя и е неотменяема и безусловна. 

Влиза в сила от 25.08.2014 г. (крайният срок за подаване на оферти) и има 

срок на валидност, равен на този на подадената оферта, удължен с 15 дни. 

Банковата гаранция съдържа изчерпателно изброяване на случаите по чл. 

61 от Закона за обществените поръчки и става изискуема при писмено 

уведомяване на банката-издател на гаранцията от страна на Възложителя, 

че е налице някой от предвидените в чл. 61 от ЗОП случаи. 

3. Гаранцията за участие в откритата процедура се задържа от 

възложителя в случаите по чл. 61, ал. 1 от Закона за обществените 

поръчки. 

4. Гаранциите за участие се освобождават: 
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4.1. на отстранените участници - в срок пет работни дни след 

изтичането на срока за обжалване на решението на възложителя за 

определяне на изпълнител; 

4.2. на класираните на първо и второ място участници – след 

сключването на договора за обществена поръчка; 

4.3. на останалите класирани участници - в срок пет работни дни 

след изтичането на срока за обжалване на решението на възложителя за 

определяне на изпълнител.    

5. При прекратяване на процедурата за възлагане на обществената 

поръчка гаранциите на всички участници се освобождават в срок пет 

работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за 

прекратяване. 

6. Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за 

периода, през който средствата законно са престояли при него. 

 Б. Гаранция за изпълнение на договора 

1. Гаранцията за изпълнение е парична сума или банкова гаранция в 

размер на 3 % (три процента) от стойността на поръчката. Определеният 

изпълнител сам избира формата на гаранцията за изпълнение. 

1.1. В случай, че е парична сума, гаранцията се внася в сметка на 

Национална служба за охрана в БНБ, IBAN: BG 74 BNBG 96613300146001, 

BIC: BNBGBGSD. 

1.2. Банковата гаранция за изпълнение се издава в полза на 

възложителя и е неотменяема, безусловна и изискуема при първо 

поискване. Влиза в сила от датата на издаването й и има срок на валидност 

равен на срока на договора, удължен с два месеца. Текстът й задължително 

се съгласува с възложителя преди издаването й. Възложителят има право 

да пристъпи към упражняване на правата по нея при условията, посочени в 

договора (Приложение № 6 към документацията). 

 2. Документът за гаранцията за изпълнение се представя от 

определения изпълнител при подписване на договора.  
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 3. Възложителят освобождава гаранцията при условията посочени в 

договора (вж. Приложение № 6 към документацията), без да дължи лихви 

за периода, през който същата законно е престояла при него.  

 

V. ЕЗИК НА ДОКУМЕНТИТЕ,  

НЕОБХОДИМИ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТАТА ПРОЦЕДУРА 

 

Офертата се подава на български език.     

Всички документи, поставени в офертата, които са на чужд език, се 

представят и в превод на български език, за верността на който отговаря 

участникът, а документите по раздел ІІ Б, т. 1 и т. 2 се представят и в 

официален превод на български език по смисъла на § 1, т. 16а от ДР на 

ЗОП. 

Всички документи, подготвени от участниците в откритата 

процедура и цялата кореспонденция между тях и възложителя са на 

български език. 

 

VІ. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА 

 

Всеки участник може да представи само една оферта за участие в 

откритата процедура.  

При изготвяне на офертата участникът следва да се придържа точно 

към обявените от възложителя условия. 

Участникът следва да представи оферта за изпълнение на целия 

предмет на обособената/те позиция/и, за която кандидатства. Не се 

допуска представяне на оферта за част от предмета на обособената/те 

позиция/и, за която кандидатства. 

Офертата се подава за една или за повече (две или трите) обособени 

позиции, по избор на участника. 

Офертата се изготвя само в един вариант, съобразно изискванията 

на възложителя. Не се допуска предлагане на алтернативни решения 

(повече от един вариант) по отношение на технически и функционални 
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характеристики на МПС, марка, модел, цени, гаранционен срок или други 

съществени елементи. 

Офертата трябва да съдържа: 

1. Пълно описание на предмет на поръчката, съобразно 

съответната обособена позиция: 

1.1. Обособена позиция № 1 „Доставка на леки автомобили – 

висок клас“ 

Обособената позиция включва доставка чрез покупка на леки 

автомобили - висок клас. Предлаганите леки автомобили, следва да 

отговарят на минималните изисквания на възложителя, посочени в 

следната техническа спецификация: 

1.1.1. Техническа спецификация 

1.1.1.1 Тип на купето – с 4 врати.  

Габаритни размери : 

         - дължина – над 5 200 мм. 

         - ширина – над 1 850 мм. 

         - височина – над 1 450 мм. 

         - междуосие – над 3 100 мм. 

1.1.1.2. Двигател – дизелов, с максимална мощност над 180 kW и 

въртящ момент повече от 500 Nm. 

1.1.1.3. Трансмисия – автоматична предавателна кутия с не по-малко 

от 6 степени и задвижване на четирите колела (колесна формула 4х4). 

1.1.1.4. Динамични характеристики : 

         - максимална скорост – над 240 км/ч 

         - ускорение от 0-100 км/ч – под 8 s. 

1.1.1.5. Разход на гориво - по-малко от 10 литра за 100 километра 

пробег в смесен цикъл (по данни на производителя). 

1.1.1.6. Екологични изисквания – стандарт за емисия на изгорелите 

газове не по-малко от Евро 5; 

1.1.1.7. Системи за сигурност и безопасност. 

         - антиблокираща спирачна система с асистенти за 

аварийно спиране и за потегляне по наклон; 
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         - електронна система за стабилност на автомобила; 

         - система срещу боксуване и поднасяне на автомобила; 

        - въздушни възглавници – фронтални и странични за 

всички пътници в автомобила; 

        - предпазни колани и подглавници за всички места в 

автомобила; 

        - система за подпомагане на паркирането; 

        - отопление на задното стъкло; 

        - огледала с функция против заслепяване и електрическо 

регулиране; 

1.1.1.8. Системи за комуникация и аудио уредба. 

                 - мултимедийна система с цветен дисплей и стандартна за 

модела аудио уредба; 

        - TV тунер и DVD плейър; 

        - входове за аудио, видео и SD- карта; 

        - разговорна уредба Bluetooth; 

        - мултифункционален волан с управление на аудио 

уредбата. 

1.1.1.9. Оборудване за комфорт. 

        - автопилот за задаване на постоянна скорост; 

        - адаптивно окачване за движение в различни режими; 

                - автоматична климатична инсталация, с отделно 

управление за задните места;  

        - извод за 12 V напрежение в купето и багажното 

отделение; 

        - борд компютър за сервизна информация, с 

предупреждения за възможни неизправности; 

       - централно заключване с дистанционно управление; 

       - джанти от алуминий; 

       - автоматични стъклочистачки със сензор за дъжд; 

       - електрически щори на задното стъкло и на задните 

врати; 
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       - тапицерия от естествена кожа; 

       - електрически стъклоповдигачи за всички врати; 

       - фабрични стелки за предните и задните места в 

автомобила; 

       - инструкция за експлоатация на български език; 

       - цвят – черен металик. 

       

1.1.2. Сервизното обслужване и ремонтните дейности по време на 

гаранционните срокове на доставените автомобили ще се извършва в 

сервиза на възложителя; 

1.1.3. Участникът да достави безплатно, заедно с доставката на 

автомобилите, диагностичен уред, софтуер за него, както и да осигури по 

време на гаранционните срокове безплатното периодично обновяване на 

софтуера. 

1.1.4. Офертите трябва да съдържат възможно най-пълна 

информация за предлаганите леки автомобили - висок клас, като се 

описват подробно техническите им характеристики, производител, марка, 

модел, възможностите им за действие, начин на поддръжка. 

1.1.5. Участникът следва да представи стандартната документация 

на автомобилите, ръководства или инструкции за работа, каталози (без 

цени) и всяка друга налична информация. 

Леките автомобили, предлагани по тази обособена позиция, следва 

да са фабрично нови, неупотребявани, серийно произведени през 2014 год.  

1.2. Обособена позиция № 2 „Доставка на леки автомобили – 

компактен клас“  

Обособената позиция включва доставка чрез покупка на леки 

автомобили – компактен клас. Предлаганите леки автомобили - компактен 

клас, следва да отговарят на минималните изисквания на възложителя, 

посочени в следната техническа спецификация:  

1.2.1. Техническа спецификация 

1.2.1.1. Тип на купето – с 4 врати.  

Габаритни размери : 
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         - дължина – над 4 250 мм. 

         - ширина – над 1 700 мм. 

         - височина – над 1 400 мм. 

         - междуосие – над 2 600 мм. 

         - обем на багажника – над 400 л. 

1.2.1.2. Двигател – дизелов, с максимална мощност над 75 kW и 

въртящ момент 250 Nm и повече. 

1.2.1.3. Трансмисия – механична предавателна кутия с не по-малко 

от 5 степени. 

1.2.1.4. Динамични характеристики : 

         - максимална скорост – над 180 км/ч 

         - ускорение от 0-100 км/ч – под 12,5 s. 

1.2.1.5. Разход на гориво - по-малко от 4,5 литра за 100 километра 

пробег в смесен цикъл (по данни на производителя). 

       1.2.1.6. Екологични изисквания – стандарт за емисия на изгорелите 

газове не по-малко от Евро 5; 

 1.2.1.7. Системи за сигурност, безопасност и др. 

         - антиблокираща спирачна система;  

         - електронна система за стабилност; 

        - въздушни възглавници – не по-малко от 2 фронтални и 2 

странични;  

        - предпазни колани за всички места в автомобила; 

        - пълноразмерно резервно колело; 

        - отопление на задното стъкло; 

        

 1.2.1.8. Допълнително оборудване. 

        - климатична инсталация;  

       - централно заключване с дистанционно управление; 

       - електрически стъклоповдигачи за предни врати; 

-аудио уредба (стандартна); 

       - инструкция за експлоатация на български език; 
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1.2.2. Сервизното обслужване и ремонтните дейности по време на 

гаранционните срокове на доставените леки автомобили - компактен клас 

ще се извършва в сервиза на възложителя; 

1.2.3. Участникът да достави безплатно, заедно с доставката на 

автомобилите, диагностичен уред, софтуер за него, както и да осигури по 

време на гаранционните срокове безплатното периодично обновяване на 

софтуера. 

1.2.4. Офертите трябва да съдържат възможно най-пълна 

информация за предлаганите леки автомобили - компактен клас, като се 

описват подробно техническите им характеристики, производител, марка, 

модел, възможностите им за действие, начин на поддръжка. 

1.2.5. Участникът следва да представи стандартната документация 

на автомобилите, ръководства или инструкции за работа, каталози (без 

цени) и всяка друга налична информация. 

Леките автомобили - компактен клас, предлагани по тази 

обособената позиция, следва да са фабрично нови, неупотребявани, 

серийно произведени през 2014 г. 

1.3. Обособена позиция № 3 „Доставка на товарен автомобил“  

Обособената позиция включва доставка чрез покупка на товарен 

автомобил. Предлаганият товарен автомобил, следва да отговаря на 

минималните изисквания на възложителя, посочени в следната 

техническа спецификация:  

1.3.1. Техническа спецификация 

1.3.1.1. Кабина –единична 1+2  места.  

1.3.1.2. Каросерия –бордова с габаритни размери : 

         - дължина – над 5 000 мм. 

         - ширина – до 2 400 мм. 

         - височина на страничните бордове - над  400 мм. 

         - товароносимост – над 4 500 кг. 

1.3.1.3. Двигател – дизелов, с максимална мощност над 110 kW и 

въртящ момент над 360 Nm.  

1.3.1.4. Трансмисия – автоматична предавателна кутия. 
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1.3.1.5. Екологични изисквания: 

 – стандарт за емисия на изгорелите газове - Евро 6; 

- пакет за енергийна ефективност; 

- старт/стоп  функция на двигателя; 

  

1.3.1.6. Системи за сигурност, безопасност и др. 

              - антиблокираща спирачна система;  

 - система за разпределение на спирачното усилие; 

 - електронна стабилизираща система; 

 - спирачен асистент; 

 - моторна спирачка; 

         - въздушна възглавница за водача; 

          - предпазни колани и подглавници за всички места в 

кабината; 

         - система за подпомагане на паркирането; 

        - пълноразмерно резервно колело; 

          - огледала с функция против заслепяване; 

1.3.1.7. Допълнително оборудване. 

         - климатична инсталация;  

        - централно заключване с дистанционно управление и 

имобилайзер; 

        - електрически стъклоповдигачи за вратите; 

 - аудио уредба (стандартна); 

         - инструкция за експлоатация на български език; 

       

1.3.2. Сервизното обслужване и ремонтните дейности по време на 

гаранционните срокове на доставеният товарен автомобил ще се 

извършва в сервиза на възложителя; 

1.3.3. Участникът да достави безплатно, заедно с доставката на 

автомобила, диагностичен уред, софтуер за него, както и да осигури по 

време на гаранционните срокове безплатното периодично обновяване на 

софтуера. 
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1.3.4. Офертите трябва да съдържат възможно най-пълна 

информация за предлаганият товарен автомобил, като се описват 

подробно техническите му характеристики, производител, марка, модел, 

възможностите му за действие, начин на поддръжка. 

1.3.5. Участникът следва да представи стандартната документация 

на товарния автомобил, ръководства или инструкции за работа, каталози 

(без цени) и всяка друга налична информация. 

Товарният автомобил, предлаган по тази обособената позиция, 

следва да е фабрично нов, неупотребяван, серийно произведен през 2014 г. 

 

2. Предлагана цена  и начин на образуване  

2.1. Участникът предлага цена за едно МПС - лек автомобил – висок 

клас, лек автомобили – компактен клас или товарен автомобил. Цената е в 

български лева, DDP София, адреса на възложителя, вкл. транспорт, 

транспортни застраховки, митнически сборове, такси, документация и др. 

В цената се включват и всички други разходи за изпълнение на доставката. 

2.2. Ценовото предложение се изготвя съгласно съответния образец 

(Приложение № 5а, Приложение № 5б или Приложение № 5в към 

документацията) и се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик. В 

същият плик по преценка на участника се поставят и други документи, 

съдържащи информация за цената и/или начина на формирането й.  

Пликът се запечатва и обозначава с надпис “Предлагана цена” за 

обособена позиция № ……. и фирма на участника /вж. раздел VІІ на 

документацията/. 

Ценовото предложение е неразделна част от офертата на участника. 

 

3. Начин на плащане 

3.1. Цената се заплаща в български лева по банков път. Плащането се 

извършва както следва: 

 - в срок до 7 (седем) работни дни от сключване на договора, 

възложителят превежда авансово 40 % (четиридесет процента) от 

стойността на договора с включен ДДС. В този случай изпълнителят е 
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длъжен да предостави на възложителя безусловна неотменима банкова 

гаранция за пълния размер на предвидената по авансовото плащане сума с  

включен ДДС, издадена в полза на възложителя и със срок на валидност, 

равен на срока на договора, удължен с два месеца. Текстът на банковата 

гаранция се съгласува предварително с възложителя. Банковата гаранция 

става изискуема и се усвоява при първо писмено поискване от страна на 

възложителя до банката – издател на гаранцията. 

- остатъкът от 60 % (шестдесет процента) от стойността на договора 

се заплаща в срок до 7 (седем) работни дни от приемането на МПС, предмет 

на договора, с приемателно-предавателен протокол и представяне на 

фактура от изпълнителя. 

Възложителят има право, ако желае, да заплати авансово (преди 

извършването на доставката) остатъка от 60 % (шестдесет процента) от 

стойността на договора с включен ДДС. В този случай изпълнителят е 

длъжен да предостави на възложителя безусловна неотменима банкова 

гаранция за пълния размер на предвидената по авансовото плащане сума с  

включен ДДС, издадена в полза на възложителя и със срок на валидност, 

равен на срока на договора, удължен с два месеца. Текстът на банковата 

гаранция се съгласува предварително с възложителя. Банковата гаранция 

става изискуема и се усвоява при първо писмено поискване от страна на 

възложителя до банката – издател на гаранцията. 

 

4. Срок за изпълнение на поръчката  

Срокът за доставка на МПС, които са предмет на поръчката по 

обособена позиция № 1, е до 120 (сто и двадесет) календарни дни от 

сключването на договора. 

Срокът за доставка на МПС, които са предмет на поръчката по 

обособена позиция № 2, е до 120 (сто и двадесет) календарни дни от 

сключването на договора. 

Срокът за доставка на МПС, които са предмет на поръчката по 

обособена позиция № 3, е до 180 (сто и осемдесет) календарни дни от 

сключването на договора. 
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5. Място на изпълнение на поръчката – Национална служба за 

охрана: гр. София, бул. „Черни връх” № 43. 

 

6. Участие на подизпълнители  

Участникът е длъжен да заяви в своята Оферта (Приложение № 4а, 

Приложение № 4б или Приложение № 4в към документацията) дали за 

изпълнението на поръчката ще ползва подизпълнители. Той изрично 

посочва подизпълнителите, видовете работи от предмета на поръчката, 

които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези 

работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка.  

 

7. Срок на валидност на офертата  

Срокът на валидност на офертата включва времето, през което 

участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти. 

Този срок е еднакъв за всички участници. 

Офертите на участниците в откритата процедура трябва да бъдат 

със срок на валидност 120 (сто и двадесет) календарни дни, считано от 

крайния срок за получаването им. 

 

8. Документи по раздел ІІ.Б от документацията за участие 

Документите, посочени в раздел ІІ.Б от документацията за участие, 

са задължителен елемент от съдържанието на офертата и нейна 

неразделна част. 

 

VІІ. ОФОРМЯНЕ И ПОДГОТВЯНЕ НА ОФЕРТАТА 

 

При изготвяне на офертата всеки участник следва да се придържа 

точно към обявените от възложителя условия. 

Офертата е със съдържание съгласно чл. 56 от Закона за 

обществените поръчки. Тя задължително следва да се съобрази с 

условията, поставени в раздел VІ и да съдържа елементите и 



ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ „ДОСТАВКА НА 

МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ЗА НУЖДИТЕ НА НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА“ 

 

 
24 

документите, посочени в раздел VI и раздел II Б от настоящата 

документация.  

Участниците в откритата процедура изготвят своята оферта в един 

оригинален екземпляр, съобразно съответния образец „Оферта” за 

обособена позиция, за която кандидатства (Приложение №4а, Приложение 

№ 4б или Приложение № 4в към документацията). 

В образеца на Оферта са оставени празни полета (редове), 

маркирани с точки, в които участникът попълва конкретните си 

предложения или други данни. Където е необходимо възложителят дава 

допълнителни указания за попълване, намиращи се под или след 

съответното поле (ред). Празните полета (редове) се разширяват 

съобразно попълваната информация. При по-голям обем информация 

същата може да се изготви и представи в отделно приложение към 

офертата, а в празното поле (ред) да се впише изрична препратка към него. 

Офертата трябва да е написана четливо, да няма механични или 

други явни поправки по нея. 

Офертата, изготвена съобразно съответния образец за обособена 

позиция, за която участника кандидатства (Приложение №4а, Приложение 

№ 4б или Приложение № 4в  към документацията), се поставя в отделен 

запечатан непрозрачен плик, обозначен с надпис: „Плик № 2 

„Предложение за изпълнение на поръчката” за обособена позиция № 

.... . Върху плика се изписва фирмата на участника. 

Ценовото предложение се изготвя съобразно изискванията на т. 2 

и т. 3 от раздел VІ на документацията и съответния образец за обособена 

позиция, за която участника кандидатства (Приложение  № 5а, 

Приложение № 5б или Приложение № 5в към документацията).  

 Указанията за попълване на образеца на офертата важат и при 

попълване на образеца на Ценовото предложение. 

Ценовото предложение се поставя в отделен запечатан 

непрозрачен плик, с надпис: „Плик № 3 “Предлагана цена” за обособена 

позиция № ... . Върху плика се изписва фирмата на участника. В същия 
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плик по преценка на участника се поставят и други документи, съдържащи 

информация за цената и/или начина на формирането й. 

Ценовото предложение, ведно с приложенията му, е неразделна част 

от офертата на съответния участник.  

Документите по раздел II Б (т. 8 от раздел VI от документацията) 

се поставят в отделно запечатан непрозрачен плик, обозначен с надпис: 

„Плик № 1 „Документи за подбор”. Върху плика се изписва и фирмата на 

участника. 

Офертата за участие в процедурата съдържа минимум три 

отделно запечатани непрозрачни и съответно надписани плика: 

1. „Плик № 1 „Документи за подбор”, в който се поставят 

документите по раздел ІІ Б (т. 8 от раздел VI на документацията за 

участие); 

2. „Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” за 

обособена позиция № ...., в който се поставя попълнен образеца на Оферта 

за съответната обособена позиция, за която участника кандидатства 

(Приложение № 4а, Приложение  № 4б и Приложение  № 4в към 

документацията), както и други документи, свързани с изпълнението на 

поръчката (включително декларацията по чл. 33, ал. 4 от ЗОП – когато е 

приложимо), както и всяка друга информация по преценка на участника.   

3. „Плик № 3 „Предлагана цена” за обособена позиция № ..., в 

който се поставя попълнен образеца на „Ценово предложение” за 

съответната обособена позиция, за която участника кандидатства 

(Приложение № 5а, Приложение  №5б или Приложение № 5в към 

документацията). 

Офертата и всички документи, изготвени от участника, следва да 

носят подписа на лицето(лицата), което(които) го представлява(т) по 

силата на съдебното решение за регистрация или за вписване на 

последните промени в обстоятелствата, подлежащи на вписване в 

Търговския регистър или друг акт. 
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Посочените по-горе, отделно запечатани непрозрачни и 

съответно надписани пликове, се поставят в по-голям непрозрачен 

плик, който се запечатва и надписва по следния начин: 

София, Национална служба за охрана 

Бул. «Черни връх» № 43 

отдел "Администрация" 

оферта за откритата процедура с предмет „Доставка на моторни 

превозни средства за нуждите на Национална служба за охрана” за 

обособена/и позиция/и № ...... 

Върху плика участникът поставя и надпис, съдържащ: фирма на 

участника, точен адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс 

и електронен адрес. 

 

                           VІІІ. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТАТА 

 

Крайният срок за получаване на офертите в сградата на Национална 

служба за охрана, София, бул. „Черни връх” № 43, отдел "Администрация", 

група „Деловодна дейност“, телефон: 02/ 81 98 353 е до 16.00 часа на 

25.08.2014 г.  

Офертите се представят в запечатан непрозрачен плик от участника 

или от упълномощен от него представител лично или по пощата с 

препоръчано писмо с обратна разписка. 

При приемане на офертите върху плика се отбелязват поредният 

номер, датата и часът на получаването и тези данни се записват в 

деловодния регистър, за което на приносителя се издава документ. 

Оферти, получени след крайния срок, не се приемат от Национална 

служба за охрана. Не се приемат и оферти, поставени в незапечатан, 

прозрачен или с нарушена цялост плик.  

До изтичане на срока за получаване на офертите всеки участник 

може да промени, допълни или оттегли офертата си. 
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IХ. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ  НА ОФЕРТИТЕ 

 

А. Отваряне на офертите 

Отварянето на офертите ще се извърши от 10:00 часа на 

26.08.2014г. в Национална служба за охрана, гр. София, бул. „Черни 

връх” № 43, Административна сграда, ет. 4, заседателна зала. 

Действията на комисията по отваряне на офертите и проверка 

съответствието им със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП и т. 11 от раздел 

ІІ Б на документацията са публични. На тях могат да присъстват 

участниците или техни упълномощени представители, както и 

представители на средствата за масово осведомяване и други лица при 

спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва 

отварянето.     

Представителите се допускат след представяне на документ, 

удостоверяващ представителната им власт. 

Присъстващите представители се подписват в регистър, 

удостоверяващ тяхното присъствие. 

Комисията отваря пликовете по реда на постъпването им в 

Национална служба за охрана и проверява наличието на три отделни 

запечатани плика и извършва последователно следните действия: 

1. Най-малко трима от членовете на комисията подписват плик/ове 

№ 3 “Предлагана цена”. Комисията предлага по един представител от 

присъстващите участници да подпише пликове № 3 “Предлагана цена” на 

останалите участници.     

Плик/ове № 3 “Предлагана цена” не се отваря/т на този етап от 

процедурата и предлаганите цени не се съобщават на присъстващите (вж. 

по-долу буква “Б” на настоящия раздел). 

2. Комисията отваря плик/ове № 2 „Предложение за изпълнение на 

поръчката” и най-малко трима от членовете на комисията подписват 

всички документи, съдържащи се в него. Комисията предлага по един 

представител от присъстващите участници да подпише документите в 

пликове № 2  на останалите участници.    
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3. Комисията отваря плик № 1 „Документи за подбор” и оповестява 

документите и информацията, които той съдържа и проверява 

съответствието със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 ЗОП и т. 11 от раздел ІІ Б от 

настоящата документация.     

След това комисията продължава работата си самостоятелно.    

 

Б. Разглеждане на офертите 

1. Комисията проверява съответствието на участниците и офертите 

им с предварително обявените условия. 

1.1. Първо комисията проверява наличието и съответствието на 

представените документи и информация в плик № 1 „Документи за 

подбор” с изискванията за подбор по раздел II от документацията. 

Констатациите си от тази проверка комисията отразява в протокол. Ако 

установи липса на документи и/или несъответствия с изискванията за 

подбор по раздел II от документацията или с други изисквания на 

възложителя, комисията изпраща протокола с констатациите до всички 

участници.  

Участниците представят на комисията съответните документи в 

срок 5 работни дни от получаването на протокола с констатациите. 

Когато е установена липса на документи и/или несъответствие с 

критериите за подбор, участникът може в съответствие с изискванията на 

възложителя, посочени в обявлението, да замени представени документи 

или да представи нови, с които смята, че ще удовлетвори поставените от 

възложителя критерии за подбор. 

 След изтичане на срока, комисията пристъпва към разглеждането 

на допълнително представените документи относно съответствието на 

участниците с изискванията за подбор по раздел ІІ A от документацията. 

Комисията предлага за отстраняване от процедурата 

участниците, които не отговарят на изискванията по раздел II от 

документацията.    

Комисията не разглежда документите в плик № 2 на участниците, 

които не отговарят на изискванията за подбор. 
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1.2. След проверката на изискванията към участниците, комисията 

пристъпва към разглеждане на документите в плик № 2. Проверява 

офертите за пълнота и съответствие на съдържанието им съгласно раздел 

VІ от документацията и приложения образец (Приложение № 4а 

Приложение № 4б или Приложение № 4в към документацията).  

 Съответствие на офертата по съдържание означава точно 

съобразяване без отклонения от изискванията, заложени в 

предварителните условия, с изключение на случаите, в които това е 

изрично допустимо. 

Когато при разглеждане на офертата комисията установи, че тя 

не отговаря по съдържание на изискванията на възложителя, 

предлага съответния участник за отстраняване от процедурата.  

Комисията предлага за отстраняване от процедурата и 

участник, който е представил оферта, която не отговаря на 

изискванията по чл. 57, ал. 2 ЗОП.  

2. Възложителят обявява датата, часа и мястото за отваряне и 

оповестяване на ценовите оферти чрез съобщение на интернет адреса на 

възложителя: http://www. nso.bg , рубрика „Профил на купувача”.   

При отварянето на пликове с предлаганата цена могат да 

присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени 

представители, както и представители на средствата за масово 

осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп 

до сградата, в която се извършва отварянето.   

Представителите се допускат след представяне на документ, 

удостоверяващ представителната им власт. 

Присъстващите представители се подписват в регистър, 

удостоверяващ тяхното присъствие. 

Комисията не отваря пликове № 3 с надпис “Предлагана цена” на 

участници, чиито оферти не отговарят на изискванията на възложителя.   

3. След отваряне и оповестяване на ценовите оферти комисията 

продължава работата си самостоятелно. Извършва проверка на ценовите 
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предложения за съответствие на съдържанието им с изискванията на 

възложителя. 

Проверката за съответствие, описана в т. 1.2 на настоящия раздел, се 

прилага и по отношение съдържанието на ценовото предложение, 

неразделна част от офертата. 

Ценовото предложение се проверява за пълнота и съответствие на 

съдържанието му съгласно условията на раздел VІ от документацията и 

приложения образец (Приложения № 5а Приложение № 5б или 

Приложение № 5в от документацията). 

Ако има разлика в сумите, изписани с цифри и словом, за валидна се 

смята сумата изписана словом.  

В случай, че участник предложи цена, която е с повече от 20 на сто 

по-ниска от средната стойност на съответните предложения в останалите 

оферти, комисията изисква от него подробна писмена обосновка за начина 

на нейното образуване. 

Когато участникът не представи в срок писмената си обосновка или 

комисията прецени, че посочените от участника обстоятелства не са 

обективни, комисията предлага участника за отстраняване от 

процедурата. 

Когато комисията установи, че офертата на участник е с необичайно 

ниска цена поради получена държавна помощ, чието законово основание е 

невъзможно да бъде доказано в определения срок, комисията може да 

предложи офертата да се отхвърли и участникът да се отстрани.    

В. Оценяване и класиране на офертите 

В. Оценяване и класиране на  предложенията  

Оценяването и класирането на офертите се извършва според 

критерия “Икономически най-изгодна оферта” със следните показатели: 

 

А – Финансово предложение; 

В – Техническите данни на автомобилите; 

С – Гаранционни условия. 
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Тежестта на показателите в комплексната оценка на офертата е 

следната: 

Показател Тежест 

«А» Финансово предложение 50 % 

«В» Техническите данни на автомобилите 20 % 

«С» Гаранционни условия 30 % 

 

Методиката за оценяване на офертите е следната: 

Оценката по всеки показател се извършва в диапазона от 0 до 10 

точки, като 10 е най-високата оценка. Оценката по съответния показател е 

равна на произведението от получения брой точки и тегловия коефициент.  

Комплексната оценка на всяка оферта се получава след сумиране 

оценките на участника по всички показатели. 

Офертата, получила най-висока комплексна оценка, се класира на 

първо място за съответната обособена позиция. 

Комплексната оценка се получава по формулата: 

Ki = A х 0.50 + B x 0.20 + С х 0.30 

където: 

Ki е комплексната оценка на всяка оферта за конкретната 

обособената позиция 

i – от 1 до n – поредният номер на офертата, като (n) е броят на 

офертите, участващи в класирането 

А - оценка на офертата в точки от 0 до 10 по показателя „Финансово 

предложение”  

В - оценка на офертата в точки от 0 до 10 по показателя „Технически 

данни на автомобилите”  

С - оценка на офертата в точки от 0 до 10 по показателя 

„Гаранционни условия” 

1. По показателят „Финансово предложение” (А) се оценява 

предложената от участника цена за един брой МПС. Показателят за оценка 

на финансовото предложение „А“, може да достигне максимум 10 точки. 
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Оценката в точки от 0 до 10 по показателя “Финансово предложение ” (А) 

се получава по формулата: 

А = Аmin/Аi х 10 

като: 

Аmin е най-ниската предложена цена за изпълнение на конкретната 

обособена позиция;  

Аi е цената за изпълнение на конкретната обособена позиция, 

предложена от съответния участник. 

2. Показателят „Техническите данни на автомобилите” (В) се състои 

от два компонента и се оценяват максималната мощност и средния разход 

на гориво на автомобилите. Може да достигне максимум 10 точки и се 

получава по следната формула: 

В = (Вм + Вр) х 10 

като: 

Вм – показател за оценка на максималната мощност на автомобила. 

Пресмята се като отношение на мощността на съответното предложение 

към максималната мощност от всички предложения, умножено по 5, по 

следната формула: 

(М / М max ) х 5 

 като: 

          М – мощност на съответното предложение, измерена в kW; 

          М max – най-високата мощност от всички предложения, 

измерена в kW.  

Вр – показател за оценка на разхода на гориво на автомобила за 100 

км. пробег в смесен цикъл (по данни на производителя). Пресмята се като 

отношение на минималния разход на гориво от всички предложения, към 

разхода на гориво на съответното предложение, умножено по 5, по 

следната формула: 

(Рmin / Р ) х 5 

като: 
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           Рmin – най-нисък среден разход на гориво от всички 

предложения, измерен в литри за 100 км. пробег смесен цикъл (по данни 

на производителя) ; 

           Р – среден разход на гориво на оценяваното предложение. 

За обособена позиция 3 

Вместо разхода на ториво за товарните автомобили се оценява 

ефективността на пренасяне на товари. 

Вр – показател за оценка на ефективна товороносимост 

Пресмята се като отношение на полезния товар към общото тегло на 

автомобила,  

Тп/То.т. 

Тп – полезен товар 

Т о.т. – общо тегло, включващо полезния товар и собственото тегло 

на автомобила 

 След това всяко едно предложение се сравнява с най-добрия 

показател и се умножава по 5, по следната формула: 

(Врi/Вр max) х5 

Като: 

- Вр i – показател за оценка на  ефективната товароносимост на 

конкретното предложение; 

- Вр max – най-добрия показател за оценка на  ефективната 

товароносимост. 

 

3. По показателя „Гаранционни условия” (С) се оценява 

ограниченията, предложени за продължителността на гаранционния срок, 

измерен в месеци и за пробега, измерен в километри.  Може да достигне 

максимум 10 точки и се изчислява по формулата: 

           С= (Сп х 0,5 + Сс х 0,5) х 10 

като:  

Сп – показател за оценка на гаранцията, по отношение на пробега, 

измерен в км. 
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Най-доброто предложение получава 10 точки, следващото по ред 

получава 7 точки, като за всяко следващо предложение стъпката на 

намаляване на оценката е с 3 точки. Най – неизгодното предложение 

получава 1 точки. При еднакви предложения се получават равен брой 

точки. 

Сс – показател за оценка на гаранцията, по отношение на 

продължителността на гаранционния срок. 

Сс се пресмята като отношение на гаранционния срок в месеци на 

оценяваното предложение към най-големия гаранционен срок, измерен в 

месеци по следната формула: 

(Сс / Сс max) х 10 

като: 

Сс - е гаранционния срок, предложен от съответния участник. 

Cс max е най-дългия срок на гаранционно обслужване. 

 

Г. Протокол за разглеждане, оценяване и класиране на офертите 

Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и 

класирането на офертите, който съдържа: 

а) състав на комисията и списък на консултантите, ако има такива; 

б) списък на участниците, предложени за отстраняване от 

процедурата, и мотивите за отстраняването им;  

в) становищата на консултантите, ако има такива; 

г) резултатите от разглеждането и оценяването на допуснатите 

оферти, включително кратко описание на предложенията на участниците 

и оценките по всеки показател, когато критерият за оценка е 

икономически най-изгодната оферта; 

д) класирането на участниците, чиито оферти са допуснати до 

разглеждане и оценяване; 

е) дата на съставяне на протокола; 

ж) особени мнения със съответните мотиви на членовете на 

комисията - в случай, че има такива. 
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Протоколът, подписан от всички членове на комисията, заедно с 

цялата документация, събрана в хода на провеждането на откритата 

процедура, се предава на началника на Национална служба за охрана. 

Работата на комисията приключва с приемането на протокола от  

възложителя. 

 

Д. Обявяване на резултатите  

Не по-късно от пет работни дни след приемане на протокола на 

комисията възложителят издава мотивирано решение, с което обявява 

класирането на участниците и участника, определен за изпълнител на 

обществената поръчка за съответната обособена позиция. В решението си 

възложителят посочва и отстранените от участие в процедурата участници 

и оферти и мотивите за отстраняването им. 

Решението се изпраща на участниците в тридневен срок от 

издаването му. Възложителят уведомява Европейската комисия в случаите 

по чл. 70, ал. 4 ЗОП. 

Е. Сключване на договор  

Договорът за възлагане на обществената поръчка с предмет 

«Доставка на моторни превозни средства за нуждите на Национална 

служба за охрана» за съответната обособена позиция ще бъде сключен с 

участника, определен за изпълнител в резултат на проведената процедура. 

При подписване на договора участникът, определен за изпълнител, 

е длъжен да спази изискванията, предвидени в чл. 42 от ЗОП.  

При възникване на обстоятелства по чл. 74, ал. 2 ЗОП Възложителят 

може с решение да определи за изпълнител втория класиран участник и да 

сключи договор с него. 

Договор не се сключва в случаите по чл. 42, ал. 1 от Закона за 

обществените поръчки. 

 

Ж. Прекратяване на процедурата 

1. Възложителят прекратява процедурата за възлагане на 

обществената поръчка с мотивирано решение в случаите, когато: 
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а) не е подадена нито една оферта за участие или няма участник, 

който отговаря на изискванията по чл. 47-53а ЗОП;  

б) всички оферти не отговарят на предварително обявените от 

възложителя условия; 

в) всички оферти, които отговарят на предварително обявените от 

възложителя условия, надвишават финансовия ресурс, който той може да 

осигури; 

г) първият и вторият класирани участници откажат да сключат 

договор; 

д) отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в 

резултат на съществена промяна на обстоятелствата или при 

невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на поръчката 

по причини, които възложителят не е могъл да предвиди; 

е) са установени нарушения при откриването и провеждането на 

процедурата, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени 

условията, при които е обявена процедурата; 

ж) поради наличие на някое от основанията по чл. 42, ал. 1  ЗОП не се 

сключва договор за обществена поръчка. 

2. Възложителят може да прекрати процедурата за възлагане на  

обществената поръчка с мотивирано решение в случаите, когато: 

а) е подадена само една оферта за участие; 

б) има само един участник, който отговаря на изискванията по чл. 

47-53а ЗОП, или само една оферта отговаря на предварително обявените 

условия от възложителя. 

в) участникът, класиран на първо място откаже да сключи договор 

или не изпълни някое от изискванията на чл. 42, ал. 1 ЗОП или не отговаря 

на изискванията на чл. 47, ал. 1 и ал. 5 ЗОП или на изискванията на чл. 47, 

ал. 2 ЗОП, посочени в обявлението за обществена поръчка. 

В тридневен срок от вземане на решението за прекратяване на 

процедурата възложителят в един и същи ден изпраща решението до 

всички кандидати или участници и го публикува в профила на купувача. 
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Предвиденото в настоящата документация да се тълкува и 

изпълнява при пълно и стриктно съобразяване със ЗОП и ППЗОП.  

За неуредените от настоящата документация въпроси се прилагат 

разпоредбите на ЗОП и ППЗОП. 

 

Неразделна част от настоящата документация са: 

Приложение № 1 -    Решение № ОП - 86/14.07.2014 г. на 

началник на Национална служба за охрана 

за откриване на настоящата процедура 

Приложение № 2 –   Обявление за обществената поръчка 

Приложение № 3  -   Образец на справка за административни 

         сведения за участника 

Приложение № 3а -  Образец на декларация по чл. 47, ал. 9 във 

връзка с обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 

т.1-4 , ал. 2, т. 1-5 и ал. 5 от ЗОП 

Приложение № 3б -  Образец на декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 

 

Приложение № 4а -   Образец на „Оферта” за обособена позиция  

№ 1  

Приложение № 4б -   Образец на „Оферта” за обособена позиция  

№ 2 

Приложение № 4в -   Образец на „Оферта” за обособена позиция  

№ 3  

Приложение № 5а - Образец на “Ценово предложение” за  

         обособена позиция № 1 

Приложение № 5б - Образец на “Ценово предложение” за  

         обособена позиция № 2 

Приложение № 5в - Образец на “Ценово предложение” за  
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         обособена позиция № 3 

Приложение № 6  -   Проект на договор 

Приложение № 7 -    1 брой CD, съдържащ образците на  

Приложения № № 3, 3а, 3б, 4а, 4б, 4в, 5а, 

5б и 5в към документацията за участие 
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        ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ ЗА УЧАСТНИКА 

 

1.  Фирма /наименование/ на участника: 

…………………………………………………………………………………………………………. 

2.  Правно-организационна форма: ....................................................................... 

3.  Седалище и адрес на управление:.................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………… 

п. код ............................................................................................ 

ЕИК:.…………………………………………...................................... 

Идентификационен № по ДДС .................................................................................  

  Телефон:……………………………………………………………….. 

  Телекс:………………………………………………………………….. 

  Факс:……………………………………………………………………… 

  Електронен адрес:………………………………………………… 

4.  Адрес за кореспонденция:……………………………………………………….......... 

………………………………………………………………………………………………………….. 

5.  Лице  за контакти:………………………………………………………………………… 

  длъжност……………………………………………………………….         

  адрес……………………………………………………………………… 

  телефон…………………………………………………………………. 

  факс:……………………………………………………………………… 

     6. Обслужваща банка…………..………………………………… 

     IBAN ….…………………………………………………………………… 

   BIC .......................................................................................................... 

     Титуляр на сметката……………………………………………… 

 

 

 

Дата: ………… 2014 г.             Подпис и печат: ………………………………………. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3а 

(Подписва се от лицата, които 

представляват  участника) 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я* 

       по чл. 47, ал. 9 

 

Подписаният      ____________________________________________________,              

     (име, презиме и фамилия)  

с постоянен адрес            _____________________________, л.к. No ________________, 

издадена на _____________ от ___________________,   с  ЕГН _________________, 

на длъжност________________________________________________________________, 

            (ФЛ, прокурист, управител, член на СД, член на УС и т.н) 

в ___________________________________, със седалище и адрес на управление:

 (наименование на ЮЛ) 

         ______________________________, ЕИК  _____________, участник в откритата 

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на 

моторни превозни средства за нуждите на Национална служба за охрана”  

 

    ДЕКЛАРИРАМ 

                    пред Национална служба за охрана, че: 

 

 1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление против 

финансовата, данъчната или осигурителната система, вкл. изпиране на 

пари, по чл. 253-260 от НК, за подкуп по чл. 301-307 от НК, за участие в 

организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от НК, за престъпление 

против собствеността по чл. 194-217 от НК или против стопанството по чл. 

219-252 от НК (в случай на реабилитация – посочва се изрично). 

 2. Представляваният и/или управляваният от мен 

участник/подизпълнител  не е обявен в несъстоятелност. 

 3. Представляваният и/или управляваният от мен 

участник/подизпълнител  не е в производство по ликвидация / не се 

намира в подобна процедура съгласно националните закони и 

подзаконови актове. 

4. Представляваният и/или управляваният от мен 

участник/подизпълнител  няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 

1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към 

община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е 
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допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, няма задължения 

за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно 

законодателството на държавата, в която  участникът е установен. 

5. Представляваният и/или управляваният от мен участник не е в 

открито производство по несъстоятелност, не е сключил извънсъдебно 

споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон 

/не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и 

подзаконови актове, включително неговата дейност не е под 

разпореждане на съда / не е преустановил дейността си.  

6. Не съм лишен от правото да упражнявам определена професия 

или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е 

извършено нарушението, включително за нарушения, свързани с износа 

на продукти в областта на отбраната и сигурността. 

7. Не съм виновен за неизпълнение на задължения по договор за 

обществена поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно 

решение. 

8. Не съм  осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 136 

от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия 

на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права на 

работниците; (в случай на реабилитация – посочва се изрично).   

 9. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 

от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за 

възлагане на обществени поръчки. 

 10. Не съм свързано лице с възложителя или със служители на 

ръководна длъжност в неговата организация по смисъла на § 1, т.23а от ДР 

на ЗОП.     

11. Участникът ..................................................................... не е сключил 

договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и 

установяване на конфликт на интереси.   

  

Информация относно публичните регистри, в които се съдържат 

горепосочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно 

законодателството на държавата, в която участникът е установен, е 

длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на 

възложителя: ………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………………………

(посочва се информация относно съответния публичен регистър и към кое 

декларирано обстоятелство се отнася или се посочва компетентния орган 

който е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства 

служебно на възложителя). 

 

Известна ми е отговорността, която нося по чл. 313 НК.  

Известно ми е, че при промени в декларираните обстоятелства в 

процеса на провеждане на процедурата, съм длъжен да уведомя 

възложителя за това в 7-дневен срок от настъпването им. 

 

ДАТА ______________ г.  ДЕКЛАРАТОР:     

 

* Обстоятелствата в настоящата декларация се отнасят за участника и за лицата, 

посочени в чл. 47, ал. 4 ЗОП.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3б 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я* 

по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП 

 

Подписаният      ____________________________________________________,              

     (име, презиме и фамилия)  

с постоянен адрес            _____________________________, л.к. No ________________, 

издадена на _____________ от ___________________,   с  ЕГН _________________, 

на длъжност________________________________________________________________, 

            (ФЛ, прокурист, управител, член на СД, член на УС и т.н) 

в ___________________________________, със седалище и адрес на управление:

 (наименование на ЮЛ) 

         ______________________________, ЕИК  _____________, участник в откритата 

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на 

моторни превозни средства за нуждите на Национална служба за охрана”  

 

ДЕКЛАРИРАМ 

пред Национална служба за охрана, че: 

 

 1. Аз и представляваният от мен участник не сме свързани лица или 

свързани предприятия с друг участник в настоящата процедура. 

3. За мен и за представлявания и/или управлявания от мен 

участник/подизпълнител не са налице обстоятелствата по чл. 8, ал. 8, т. 2 

по отношение на настоящата процедура. 

Известна ми е отговорността, която нося по чл. 313 НК.  

Известно ми е, че при промени в декларираните обстоятелства в 

процеса на провеждане на процедурата, съм длъжен да уведомя 

възложителя за това в 7-дневен срок от настъпването им.  

 

ДАТА ______________ г.  ДЕКЛАРАТОР:     

 

* Обстоятелствата в настоящата декларация се отнасят за участника и за лицата, 

посочени в чл. 47, ал. 4 ЗОП.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4а 

 

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

(фирма/наименование на участника в откритата процедура) 

 

О Ф Е Р Т А 

 

До  

Национална служба за охрана,  

София, бул. „Черни връх” № 43 

 

Уважаеми представители на Националната служба за охарна, 

След като се запознах(ме) с документацията за участие в откритата 

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на 

моторни превозни средства за нуждите на Национална служба за охрана”, с 

възложител Национална служба за охрана, подписаният(те)  

представляващ(и) и управляващ(и)..................…………………………………………………,  

заявяваме следното:   

1. Желая(ем) да участвам(е) в откритата процедура и осъществя(им) 

изцяло поръчката за обособена позиция № 1 „Доставка на леки 

автомобили – висок клас“, съгласно условията на документацията.  

2. Запознат(и) съм(сме) с всички условия и изисквания на 

възложителя, посочени в раздел VI от документацията за участие, както и с 

предмета на обществената поръчка по обособена позиция № 1, и ги 

приемам(е) изцяло и без възражения. 

3.1. Предлагам(е) доставка на фабрично нови леки автомобили – 

висок клас .....................................................................................................................................  

(посочват се марка, модел, завод - производител) със следните технически 

характеристики:................................................................................................................... 

(изчерпателно описание съгласно т.1.1.1, р-л VІ от документацията).  

3.2. Декларирам(е), че предлаганите от мен (нас) леки автомобили – 

висок клас са серийно произведени през 2014 г. 

4.  Заявявам(е), че разходът на гориво на предлагания лек 

автомобил – висок клас на 100 км пробег (при смесен цикъл на движение) е 

................ (цифром и словом) литра.  

5.  Заявявам(е), че максималната мощност на предлагания лек 

автомобил – висок клас е ............ (цифром и словом) kW. 

6. Предлагам(е) продължителност на гаранционния срок на 

предлагания автомобил ................... (цифром и словом) месеца.  

7. Предлагам (е) продължителност на гаранционния срок ............... 

(цифром и словом) километра пробег.  

8. Срокът за доставката на леките автомобили – висок клас до 

територията на НСО е ……... (……..) календарни дни, считано от датата на 

сключване на договора (във връзка с изискването по т. 4 от Раздел VI от 

настоящата документация). 

9. Заявявам (е) че сервизното обслужване и ремонтните дейности по 

време на гаранционния срок на доставените автомобили ще се извършват 

в сервиза на възложителя от служители на възложителя; 
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10. Заявявам(е), че заедно с доставката на автомобилите безплатно 

ще доставя(им) диагностичен уред, софтуер за него, както и че по време на 

гаранционните срокове безплатно периодично ще обновявам(е) софтуера. 

11. Място на изпълнението на доставката е територията на 

Национална служба за охрана, гр. София, бул. „Черни връх” № 43 

12. При изпълнението на поръчката няма да използвам(е)/ще 

използвам(е) следните подизпълнители: .................................................. Участието 

на подизпълнителите е в размер  ....… % от общия дял на обособената 

позиция (посочва се % за всеки от подизпълнителите). Същите ще 

изпълняват ............................. (описват се конкретните видове работи от 

предмета на обособената позиция за всеки от подизпълнителите).  

13. В случай че бъда(ем) избран(и) за изпълнител на обществената 

поръчка по обособена позиция № 1, се задължавам(е) да представя(им) 

при подписване на договора гаранция за изпълнението му съгласно 

условията на документацията, както и документите по чл. 42 ЗОП. 

 

 

Срокът на валидност на тази оферта е …… (……….) календарни дни 

считано от ……………… г.  (крайният срок за получаване на оферти).  

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

1. Техническа характеристика на леките автомобили - …….. листа. 

2. Брошури, каталози - …… листа. 

3. ……………………………… 

 

 

Дата: .............................2014 г.                            Подпис и печат:  ……................................... 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Участникът има право по своя преценка да допълва офертата си извън 

определеното по-горе минимално задължително съдържание. 

* Подробни указания за подготовка на офертата се съдържат в раздел 

VІІ на настоящата документация.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4б 

 

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

(фирма/наименование на участника в откритата процедура) 

 

О Ф Е Р Т А 

 

До  

Национална служба за охрана,  

София, бул. „Черни връх” № 43 

 

Уважаеми представители на Националната служба за охарна, 

След като се запознах(ме) с документацията за участие в откритата 

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на 

моторни превозни средства за нуждите на Национална служба за охрана”, с 

възложител Национална служба за охрана, подписаният(те)  

представляващ(и) и управляващ(и)..................…………………………………………………,  

заявяваме следното:   

1. Желая(ем) да участвам(е) в откритата процедура и осъществя(им) 

изцяло поръчката за обособена позиция № 2 „Доставка на леки 

автомобили – компактен клас“, съгласно условията на документацията.  

2. Запознат(и) съм(сме) с всички условия и изисквания на 

възложителя, посочени в раздел VI от документацията за участие, както и с 

предмета на обществената поръчка по обособена позиция № 2, и ги 

приемам(е) изцяло и без възражения. 

3.1. Предлагам(е) доставка на фабрично нови леки автомобили – 

компактен клас 

.....................................................................................................................................  (посочват се 

марка, модел, завод - производител) със следните технически 

характеристики:................................................................................................................... 

(изчерпателно описание съгласно т.1.2.1, р-л VІ от документацията).  

3.2. Декларирам(е), че предлаганите от мен (нас) леки автомобили – 

компактен клас са серийно произведени през 2014 г. 

4.  Заявявам(е), че разходът на гориво на предлагания лек 

автомобил – компактен клас на 100 км пробег (при смесен цикъл на 

движение) е ........... (цифром и словом) литра. 

5.  Заявявам(е), че максималната мощност на предлагания лек 

автомобил – компактен клас е ........... (цифром и словом) кW. 

6. Предлагам(е) продължителност на гаранционния срок на 

предлагания автомобил .......... (цифром и словом) месеца; 

7. Предлагам (е) продължителност на гаранционния срок ......... 

(цифром и словом) километра пробег.  

8. Срокът за доставката на леките автомобили – компактен клас до 

територията на НСО е ….. (……..) календарни дни, считано от датата на 

сключване на договора (във връзка с изискването по т. 4 от Раздел VI от 

настоящата документация). 

9. Заявявам (е) че сервизното обслужване и ремонтните дейности по 

време на гаранционния срок на доставените автомобили ще се извършват 

в сервиза на възложителя от служители на възложителя; 
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10. Заявявам(е), че заедно с доставката на автомобилите безплатно 

ще доставя(им) диагностичен уред, софтуер за него, както и че по време на 

гаранционните срокове безплатно периодично ще обновявам(е) софтуера. 

11. Място на изпълнението на доставката е територията на 

Национална служба за охрана, гр. София, бул. „Черни връх” № 43. 

12. При изпълнението на поръчката няма да използвам(е)/ще 

използвам(е) следните подизпълнители: .................................................. Участието 

на подизпълнителите е в размер  ....… % от общия дял на обособената 

позиция (посочва се % за всеки от подизпълнителите). Същите ще 

изпълняват ............................. (описват се конкретните видове работи от 

предмета на обособената позиция за всеки от подизпълнителите).  

13. В случай че бъда(ем) избран(и) за изпълнител на обществената 

поръчка по обособена позиция № 2, се задължавам(е) да представя(им) 

при подписване на договора гаранция за изпълнението му съгласно 

условията на документацията, както и документите по чл. 42 ЗОП. 

 

Срокът на валидност на тази оферта е …… (……….) календарни дни 

считано от ……………… г.  (крайният срок за получаване на оферти).  

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

1. Техническа характеристика на леките автомобили - …….. листа. 

2. Брошури, каталози - …… листа. 

3. ……………………………… 

 

 

 

 

Дата: .............................2014 г.                            Подпис и печат:  ……................................... 

         

 

 

 

 

 

 

* Участникът има право по своя преценка да допълва офертата си извън 

определеното по-горе минимално задължително съдържание. 

* Подробни указания за подготовка на офертата се съдържат в раздел 

VІІ на настоящата документация.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4в 

 

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

(фирма/наименование на участника в откритата процедура) 

 

О Ф Е Р Т А 

 

До  

Национална служба за охрана,  

София, бул. „Черни връх” № 43 

 

Уважаеми представители на Националната служба за охарна, 

След като се запознах(ме) с документацията за участие в откритата 

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на 

моторни превозни средства за нуждите на Национална служба за охрана”, с 

възложител Национална служба за охрана, подписаният(те)  

представляващ(и) и управляващ(и)..................…………………………………………………,  

заявяваме следното:   

1. Желая(ем) да участвам(е) в откритата процедура и осъществя(им) 

изцяло поръчката за обособена позиция № 3 „Доставка на товарен 

автомобил“, съгласно условията на документацията.  

2. Запознат(и) съм(сме) с всички условия и изисквания на 

възложителя, посочени в раздел VI от документацията за участие, както и с 

предмета на обществената поръчка по обособена позиция № 3, и ги 

приемам(е) изцяло и без възражения. 

3.1. Предлагам(е) доставка на фабрично нов товарен автомобил 

.....................................................................................................................................  (посочват се 

марка, модел, завод - производител) със следните технически 

характеристики:................................................................................................................... 

(изчерпателно описание съгласно т.1.3.1, р-л VІ от документацията).  

3.2. Декларирам(е), че предлаганият от мен (нас) товарен автомобил е 

серийно произведен през 2014 г. 

4. Заявявам(е), че полезният товар на предлагания товарен 

автомобил е ……………………….. 

5.  Заявявам(е), че максималната мощност на предлагания товарен 

автомобил е ........... (цифром и словом) кW. 

6. Предлагам(е) продължителност на гаранционния срок на 

предлагания автомобил .......... (цифром и словом) месеца; 

7. Предлагам (е) продължителност на гаранционния срок ......... 

(цифром и словом) километра пробег.  

8. Срокът за доставката на товарния автомобил до територията на 

НСО е ….. (……..) календарни дни, считано от датата на сключване на 

договора (във връзка с изискването по т. 4 от Раздел VI от настоящата 

документация). 

9. Заявявам (е) че сервизното обслужване и ремонтните дейности по 

време на гаранционния срок на доставения автомобил ще се извършват в 

сервиза на възложителя от служители на възложителя; 
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10. Заявявам(е), че заедно с доставката на автомобила безплатно ще 

доставя(им) диагностичен уред, софтуер за него, както и че по време на 

гаранционните срокове безплатно периодично ще обновявам(е) софтуера. 

11. Място на изпълнението на доставката е територията на 

Национална служба за охрана, гр. София, бул. „Черни връх” № 43. 

12. При изпълнението на поръчката няма да използвам(е)/ще 

използвам(е) следните подизпълнители: .................................................. Участието 

на подизпълнителите е в размер  ....… % от общия дял на обособената 

позиция (посочва се % за всеки от подизпълнителите). Същите ще 

изпълняват ............................. (описват се конкретните видове работи от 

предмета на обособената позиция за всеки от подизпълнителите).  

13. В случай че бъда(ем) избран(и) за изпълнител на обществената 

поръчка по обособена позиция № 3, се задължавам(е) да представя(им) 

при подписване на договора гаранция за изпълнението му съгласно 

условията на документацията, както и документите по чл. 42 ЗОП. 

 

Срокът на валидност на тази оферта е …… (……….) календарни дни 

считано от ……………… г.  (крайният срок за получаване на оферти).  

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

4. Техническа характеристика на товарния автомобил - …….. листа. 

5. Брошури, каталози - …… листа. 

6. ……………………………… 

 

 

 

 

Дата: .............................2014 г.                            Подпис и печат:  ……................................... 

         

 

 

* Участникът има право по своя преценка да допълва офертата си извън 

определеното по-горе минимално задължително съдържание. 

* Подробни указания за подготовка на офертата се съдържат в раздел 

VІІ на настоящата документация.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5а  

     

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

(фирма/наименование на участника в откритата процедура) 

 

 

Ц Е Н О В О   П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е 

 

 

До  

Национална служба за охрана,  

София, бул. «Черни връх» № 43 

 

Уважаеми представители на Националната служба за охарна, 

   След като се запознах(ме) с документацията за участие в откритата 

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет  „Доставка на 

моторни превозни средства  за нуждите на Национална служба за охрана“ 

по обособена позиция  №1 „Доставка на леки автомобили – висок клас“с 

възложител Национална служба за охрана, подписаният(те) 

представляващ(и) и управляващ(и) ……………………………………………, заявяваме 

следното:  

 

 1. Предлагам(е) цена на един брой лек автомобил – висок клас 

съгласно условията на документацията за участие в размер на 

................................................ (цифром и словом) лв. без начислен ДДС и 

………………………. (цифром и словом) лв. с начислен ДДС. 

2. Заявявам(е), че предложената цена по т. 1 включва всички разходи 

за изпълнение на доставката, вкл. транспорт, транспортни застраховки, 

митнически сборове, такси, документация и др. Цената е DDP София, 

територията на възложителя. 

3. Приемам(е) условията на възложителя по т. 2 и т. 3 от раздел VІ на 

документацията за участие.   

 

 

Дата: ……………… 2014 г.      Подпис и печат: ........................................................  

 
           

                

Подробни указания за подготовка на ценовото предложение се съдържат в 

раздел VІІ на настоящата документация. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5б  

     

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

(фирма/наименование на участника в откритата процедура) 

 

 

Ц Е Н О В О   П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е 

            

   До  

             Национална служба за охрана,  

             София, бул. «Черни връх» № 43 

 

 

Уважаеми представители на Националната служба за охарна, 

   След като се запознах(ме) с документацията за участие в откритата 

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет  „Доставка на 

моторни превозни средства  за нуждите на Национална служба за охрана“ 

по обособена позиция  №2 „Доставка на леки автомобили – компактен 

клас“ с възложител Национална служба за охрана, подписаният(те) 

представляващ(и) и управляващ(и) ……………………………………………, заявяваме 

следното:  

 

 1. Предлагам(е) цена на един брой лек автомобил – компактен клас 

съгласно условията на документацията за участие в размер на 

............................. (цифром и словом) лв. без начислен ДДС и ………………………. 

(цифром и словом) лв. с начислен ДДС. 

 

2. Заявявам(е), че предложената цена по т. 1 включва всички разходи 

за изпълнение на доставката, вкл. транспорт, транспортни застраховки, 

митнически сборове, такси, документация и др. Цената е DDP София, 

територията на възложителя. 

 

3. Приемам(е) условията на възложителя по т. 2 и т. 3 от раздел VІ на 

документацията за участие.   

 

Дата: ……………… 2014 г.      Подпис и печат: ........................................................  
           

                

Подробни указания за подготовка на ценовото предложение се съдържат в 

раздел VІІ на настоящата документация.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5в  

     

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

(фирма/наименование на участника в откритата процедура) 

 

 

Ц Е Н О В О   П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е 

            

   До  

             Национална служба за охрана,  

             София, бул. «Черни връх» № 43 

 

 

Уважаеми представители на Националната служба за охарна, 

   След като се запознах(ме) с документацията за участие в откритата 

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет  „Доставка на 

моторни превозни средства  за нуждите на Национална служба за охрана“ 

по обособена позиция  №3 „Доставка на товарен автомобил“ с възложител 

Национална служба за охрана, подписаният(те) представляващ(и) и 

управляващ(и) ……………………………………………, заявяваме следното:  

 

 1. Предлагам(е) цена на един брой товарен автомобил съгласно 

условията на документацията за участие в размер на ............................. 

(цифром и словом) лв. без начислен ДДС и ………………………. (цифром и 

словом) лв. с начислен ДДС. 

 

2. Заявявам(е), че предложената цена по т. 1 включва всички разходи 

за изпълнение на доставката, вкл. транспорт, транспортни застраховки, 

митнически сборове, такси, документация и др. Цената е DDP София, 

територията на възложителя. 

 

3. Приемам(е) условията на възложителя по т. 2 и т. 3 от раздел VІ на 

документацията за участие.   

 

Дата: ……………… 2014 г.      Подпис и печат: ........................................................  
           

                

Подробни указания за подготовка на ценовото предложение се съдържат в 

раздел VІІ на настоящата документация.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

 

П Р О Е К Т  Н А  Д О Г О В О Р 

Днес, ................ 2014 год., в гр. София, между: 

НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА ПРИ ПРЕЗИДЕНТА НА 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (НСО), гр. София, бул. "Черни връх" № 43, 

БУЛСТАТ 000698427, представлявана от генерал – лейтенант д-р Ангел 

Антонов – началник на НСО и майор Станимир Соколов – началник сектор 

„Финансово-счетоводен”, наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ,  

от една страна, и от друга страна 

........................, със седалище и адрес на управление: 

..........................................., вписано в Търговския регистър на Агенцията по 

вписванията с ЕИК ........................., идентификационен № по ДДС BG 

...............................,  представлявано от ...................... – ..........................., определено за 

изпълнение на обществена поръчка със Заповед № ........... от .............. г. на 

началник на НСО, наричано по-нататък в договора ИЗПЪЛНИТЕЛ, 

на основание чл. 41, във връзка с чл. 74 от Закона за обществените 

поръчки, след проведена открита процедура на възлагане, обявена с 

решение № ОП-86 от 14.07.2014 г. на началника на Национална служба за 

охрана, се сключи настоящият договор за следното:  

 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

1.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ доставя, а ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ купува при 

условията на този договор ....... (......) броя/й фабрично нов/и леки 

автомобили – висок клас/ леки автомобили – компактен клас/ товарен 

автомобил, марка ............., модел ..............., наричан/и по – долу 

„автомобилите”/„автомобила”, при условията на този договор, 

изискванията на Възложителя, посочени в документацията за участие в 

процедурата и офертата на Изпълнителя - Приложение № 1 към договора. 
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1.2. Автомобилите се доставят с транспорт на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до 

територията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, находяща се в гр. София, бул. "Черни връх" 

№ 43. 

 

ІІ. СРОКОВЕ НА ДОГОВОРА 

2.1. Срокът за изпълнение на доставката на автомобилите е ....... 

(..............) календарни дни от датата на сключване на договора.  

2.2. Гаранционният срок на автомобилите е ........ (..............) месеца или 

......... (..........) километра пробег, което от събитията настъпи първо.  

2.3. Гаранционните срокове започват да текат от датата на първата 

регистрация на автомобила. 

 

ІІІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

3.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обща (цена) 

стойност в размер на ............. (....................) без начислен ДДС и ......... (...........) лева 

с начислен ДДС. 

3.2. В цената са включени стойността на автомобилите, 

подготовката на личния състав на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за тяхната 

експлоатация, доставката и поддръжката на диагностичната апаратура и 

необходимия за нея софтуер, всички разходи по доставката до територията 

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, техническото обслужване в гаранционните срокове, 

вносни мита и такси, транспортни разходи и застраховки, екотакса, 

документация за оборудването, включително за компонентите, 

инсталирани в него и всички други разходи за изпълнение на доставката. 

3.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща в левове, по банков път, в срок до 7 

(седем) работни дни от сключване на договора, авансово 40 % 

(четиридесет процента) от цената по т. 3.1. с включен ДДС. В този случай 

преди превода по предходното изречение изпълнителят е длъжен да 

предостави на възложителя безусловна неотменима банкова гаранция за 

пълния размер на предвидената по авансовото плащане сума с включен 

ДДС, издадена в полза на възложителя и със срок на валидност, равен на 

срока по т. 2.1. от договора, удължен с два месеца. Текстът на банковата 
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гаранция се съгласува предварително с възложителя. Банковата гаранция 

става изискуема и се усвоява при първо писмено поискване от страна на 

възложителя до банката – издател на гаранцията. 

3.4. Остатъкът от 60 % (шестдесет процента) от стойността на 

договора по т. 3.1. се заплаща в срок до 7 (седем) работни дни от 

приемането на автомобилите, предмет на договора, с приемателно-

предавателен протокол по реда на раздел VII от договора и представяне на 

фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

3.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право, ако желае, да заплати авансово 

(преди извършването на доставката) остатъкът от 60 % (шестдесет 

процента) от цената по т. 3.1. с включен ДДС. В този случай преди превода 

по предходното изречение ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предостави на 

Възложителя безусловна неотменима банкова гаранция за пълния размер 

на предвидената  по авансовото плащане сума с  вкл. ДДС, издадена в полза 

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и със срок на валидност, равен на срока по т. 2.1 от 

договора, удължен с 2 месеца. Текстът на банковата гаранция се съгласува 

предварително с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Банковата гаранция става изискуема и се 

усвоява при първо писмено поискване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до 

банката – издател на гаранцията. 

 

3.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ плаща цената по този договор по банков път по 

следната банкова сметка в лева на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

Банка .................... 

BIC .......................... 

IBAN ....................... 

Титуляр на сметката: ...................... 

 

IV. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 

4.1.  Най-късно в деня на подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

представя документ за гаранция за изпълнение в размер 3 % (три 

процента) от неговата стойност без вкл. ДДС.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сам избира 
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формата на гаранцията за изпълнение – банкова гаранция или парична 

сума.  

4.2. При избор на форма парична сума, гаранцията се внася в сметка 

на Национална служба за охрана в БНБ, IBAN: BG 74 BNBG 96613300146001, 

BIC: BNBGBGSD. 

4.3. При избор на форма банковата гаранция, нейния текст 

задължително се съгласува предварително с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Безусловната 

неотменима банкова гаранция, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, влиза 

в сила от датата на издаването й и има срок на валидност, равен на срока в 

месеци по т. 2.2, удължен с един месец. 

Банковата гаранция става изискуема при първо поискване от страна 

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

4.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение при 

условията на т.10.1.4. б. „а“ и б. „б“ от настоящия договор. 

4.5. Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава в срок до 

5 (пет) работни дни след подписването на предавателно-приемателен 

протокол по т.7.2 от договора; 

4.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията, без да дължи лихви 

върху нея за периода, през който е престояла законно при него. 

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

5.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави и предаде фабрично 

нов/и автомобил/и, в срок и в техническа изправност, комплектност и с 

качество, съгласно посоченото в настоящия договор и в Офертата на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - Приложение № 1 към настоящия договор. 

5.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

заедно с автомобилите съответната стандартна техническа документация: 

в т.ч. ръководство за експлоатация, сертификати и друга документация, на 

български език. 

5.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведоми писмено 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ най-малко три работни дни предварително за готовността 

си да предаде автомобилите на определена дата. 
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5.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури пълно техническо 

обслужване на доставените автомобили в гаранционните срокове по т. 2.2 

на този договор, при условията, посочени в раздел IХ от настоящия 

договор. 

5.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури обучение на 

служителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които ще управляват и поддържат 

автомобилите с оглед на сигурна и икономична експлоатация, без 

ограничение по време и тематика на обучението от страна на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а при необходимост да осигури и регулярно обучение. 

Цената на обученията е включена в цената на договора.  

5.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предоставя и своевременно да 

актуализира софтуера и специализираната информация отнасяща се до 

доставените автомобили. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ подменя безплатно 

диагностичната апаратура и съпътстващия софтуер, ако това е необходимо 

за обслужването и ремонта на доставените автомобили в гаранционните 

срокове по т. 2.2.  

5.7. Цената на диагностичен уред, софтуер за него, както и 

периодичното обновяване на софтуера и специализиран инструмент за 

ремонт и обслужване на доставените автомобили е включена в цената на 

договора. 

5.8. При точно изпълнение на задълженията по този договор, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи договорената цена в уговорените 

срокове и условия. 

 5.9. Лицата, упълномощени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отговарят за 

изпълнението на договора, да поддържат пряка и постоянна връзка с 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да подписват протоколите по договора са посочени в 

Приложение № 3 към настоящия договор. 

 

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

6.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати определената в т. 3.1 

цена по начин, размер и срок, определени с клаузите на договора. 
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6.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да приеме автомобилите в 

рамките на работното време от 8:30 до 17:30 часа, след получаване на 

уведомлението от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по т. 5.3 от договора. 

6.3. Лицата, упълномощени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да отговарят за 

изпълнението на договора, да поддържат пряка и постоянна връзка с 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да подписват протоколите по договора са посочени в 

Приложение № 3 към настоящия договор. 

 

VII. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ 

7.1. Предаването на автомобилите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, със съответната техническа документация, се извършва в 

гр. София, в гаража на Националната служба за охрана - бул. "Черни връх" 

№ 43. 

7.2.  За дата на предаване на автомобилите се счита датата на 

фактическото им предаване и подписване на приемателно-предавателния 

протокол, подписан от надлежно упълномощени представители на 

страните по договора. 

7.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да прегледа външния вид, да провери 

съответствието на автомобилите и оборудването към тях с договореното в 

присъствие на представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и да направи 

възражения за недостатъците, които могат да бъдат забелязани при 

обикновен оглед. 

 

VIII. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА 

8. Собствеността върху доставените автомобили и рискът от 

случайно им погиване или повреждане преминават от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от момента на фактическото им предаване и 

подписване на приемателно-предавателния протокол по т. 7.2 от договора. 

 

IХ. ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ 
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9.1. Сервизното обслужване и ремонтните дейности на 

автомобилите в гаранционните срокове по т.2.2 се извършват в сервиза на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, от служители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 9.2. Гаранцията се осъществява като подмяна на детайлите, 

признати за дефектни. След подмяната им в сервиза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 

дефектиралите части се връщат на ИЗIIЪЛНИТЕЛЯ. 

9.3. Гаранцията на подменените части изтича с изтичането на 

гаранционните срокове по т.2.2. 

9.4. Гаранцията отпада, когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не спазва 

техническите инструкции за експлоатация на превозното средство 

(упътването), както и когато не използва предмета на доставка в 

съответствие с нормалното му предназначение.  

9.5. Извън гаранцията остават повреди, дължащи се на небрежна 

и/или неправилна експлоатация, съхраняване или транспортиране. 

9.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез упълномощените си лица по този договор 

предявява писмено пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранционните претенции след 

установяване на даден дефект.  

 

Х. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ 

10.1. Настоящият договор се прекратява: 

 10.1.1. С изтичане на неговия срок; 

 10.1.2. По взаимно съгласие между страните, изразено писмено; 

 10.1.3. При наличието на непредвидени обстоятелства по т. 11.3 от 

договора; 

   10.1.4. Едностранно, от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, без предизвестие, когато: 

 а) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни свое задължение по договора и/или 

го изпълни неточно и/или достави автомобил/и, който/които не 

съответства/т на договорените функционални и технически параметри. В 

този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията по т. 4.1., а 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер 15 % (петнадесет процента) от 

стойността по т. 3.1 от договора без начислен ДДС и връща получените 

авансови плащания по договора. 
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б) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ забави доставката с повече от 30 (тридесет) 

календарни дни след договорения срок по т. 2.1. В този случай 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията по т. 4.1, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи 

неустойка в размер 15 % (петнадесет процента) от стойността по т. 3.1 от 

договора без начислен ДДС и връща получените авансови плащания по 

договора.  

 в) В резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е в състояние да изпълни задълженията си. В този 

случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за 

претърпените вреди от сключване на договора. 

 10.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ запазва правото си да търси обезщетение за 

вреди по общия ред, ако тяхната стойност е по-голяма от изплатените 

неустойки по реда на този раздел. 

 

    ХI. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА   

  11.1. "Непредвидени обстоятелства" по смисъла на този договор са 

обстоятелства, които са възникнали след сключването на договора и не са 

резултат от действие или бездействие на страните, които не са могли да 

бъдат предвидени при полагане на дължимата грижа и правят 

невъзможно изпълнението при договорените условия.  

 11.2. Възложителят може да прекрати договора, ако в резултат на 

непредвидени обстоятелства не е в състояние да изпълни своите 

задължения по него. В този случай възложителят дължи на изпълнителя 

обезщетение само за направените от изпълнителя разноски за участие в 

процедурата до момента на сключването на настоящия договор. 

 

    ХIІ. СЪОБЩЕНИЯ 

 12.1. Всички съобщения във връзка с този договор са валидни, ако са 

направени в писмена форма и подписани от упълномощените 

представители на страните.  

12.2. Адресите на страните по договора са: 
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На ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: гр. София, .............., тел. .............., факс .........., e-mail 

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

На ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: гр. София п.к 1407, бул. „Черни връх“ № 43, тел. 

............, факс .......... , e-mail: ............ 

12.3. При промяна на адресите или лицата за контакти страната 

уведомява другата в срок от 24 часа. При неизпълнение на това 

задължение съобщенията ще се считат връчени и когато са изпратени на 

стария адрес. 

12.4. За дата на съобщението се счита: 

- датата на предаване - при ръчно предаване; 

- датата, отбелязана на обратната разписка - при изпращане по 

пощата; 

- датата на приемане - при изпращане по факс. 

 

ХIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ 

13.1. Страните по договора не могат да го изменят, освен в случаите 

по чл. 43, ал. 2 от ЗОП. 

13.2. За неуредените въпроси в този договор се прилага действащото 

законодателство в Република България. 

   13.3. Всички спорове, произтичащи или свързани с този договор, ако 

не бъдат уредени чрез преговори, ще бъдат окончателно решени по реда 

на ГПК пред съответния компетентен съд.  

 

Договорът се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, 

по един за всяка от страните. 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

1. Оферта на Изпълнителя; 

2. Ценово предложение на Изпълнителя; 

3. Списък на упълномощените представители на страните по 

договора. 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:        ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 


