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РАЗДЕЛ І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

А. Възложител на обществената поръчка. 

По смисъла на чл. 5, ал. 2 от ЗОП и на тази документация възложител на 

обществената поръчка е началникът на Националната служба за охрана. 

Б. Предмет на обществената поръчка, обособени позиции, прогнозна 

стойност, публикуване на документацията. 

Предметът на обществената поръчка е периодична доставка на резервни части за 

моторни превозни средства. 

Предметът на поръчката е разделен в четири самостоятелно обособени позиции. 

Срокът за изпълнение на договорите по всички обособени позиции е 30 (тридесет) 

месеца. Обособените позиции на обществената поръчка и прогнозната им стойност са 

следните: 

Обособена позиция № 1: „Периодична доставка на оригинални резервни 

части за моторни превозни средства от марката „Мерцедес – Бенц“ (Mercedes-

Benz)“. 

Техническата спецификация на резервни части за тази марка моторни превозни 

средства е посочена в Приложение № 1 към настоящата документация. Последното 

съдържа тринадесет броя списъка на резервни части за тринадесет модела автомобила от 

марката „Мерцедес – Бенц“.   

Прогнозната стойност на обособена позиция № 1 е 420000.00 (четиристотин и 

двадесет хиляди) лева без ДДС. 

Обособена позиция № 2: „Периодична доставка на оригинални резервни 

части за моторни превозни средства от марката „Опел“ (Opel)“.  

Техническата спецификация на резервни части за тази марка автомобили е 

посочена в Приложение № 2 към настоящата документация.   

Прогнозната стойност на обособена позиция № 2 е 12000.00 (дванадесет хиляди) 

лева без ДДС. 

Обособена позиция № 3: „Периодична доставка на оригинални резервни 

части за моторни превозни средства от марката „Тойота“ (Toyota)“.  

Техническата спецификация на резервни части за тази марка автомобили е 

посочена в Приложение № 3 към настоящата документация. Последното съдържа 

четири броя списъка на резервни части за четири модела автомобила от марката 

„Тойота“.   

Прогнозната стойност на обособена позиция № 3 е 75000.00 (седемдесет и пет 

хиляди) лева без ДДС.  

Обособена позиция № 4: „Периодична доставка на резервни части за 

моторни превозни средства от марката „Хюндай“ (Hyundai)“.  

 Техническата спецификация на резервни части за тази марка автомобили е 

посочена в Приложение № 4 към настоящата документация. Последното съдържа шест 

броя списъка на резервни части за шест модела автомобила от марката „Хюндай“.   

 Прогнозната стойност на обособена позиция № 4 е 30000.00 (тридесет хиляди) 

лева без ДДС. 

 

Общата прогнозна стойност за тридесетмесечния период на обществената 

поръчка представлява сума от прогнозните стойности на посочените обособени позиции 

и възлиза на 537000.00 (петстотин тридесет и седем хиляди) лева без ДДС. 

 



 

  

 

 

 

От датата на публикуване на обявлението в Регистъра на обществените поръчки 

възложителят предоставя пълен достъп до настоящата документация за участие на 

интернет адрес: http://www.nso.bg/proceduresindex.php, профил на купувача.  

 

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. 
 

    РАЗДЕЛ II. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА 
   
 В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват български 

или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения, 

които отговарят на изискванията, предвидени в ЗОП и обявените от възложителя 

изисквания в настоящата документация и обявлението за обществената поръчка.  
 

  А. Критерий за подбор 

  1. Изисквания към финансовото и икономическото състояние на участника. 

  Участникът да е реализирал минимален оборот от продажба на резервни части, 

изчислен на база годишни обороти общо за последните три приключили финансови 

години /2016 г., 2017 г. и 2018 г./, в зависимост от датата, на която участникът е 

създаден или е започнал дейността си, на стойност: двукратният размер на 

прогнозната стойност на обособената позиция, за която участват. Ако участникът 

участва за повече от една обособена позиция, изискването за минимален оборот се 

прилага за всяка обособена позиция поотделно. 

  Съгласно §2, т. 67 от ДР на ЗОП „Оборот в сферата, попадаща в обхвата на 

поръчката“ е сума, равна на частта от нетните приходи от продажби, реализирана от 

дейност, попадащи в обхвата на обществената поръчка. 

  Изискването за минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката в 

посочения размер е обусловено от значимостта на функциите на НСО, предвидени в 

ЗНСО и ППЗНСО – специализираният транспорт като предвиден в ЗНСО вид охрана и 

необходимият за осъществяването на охранителната дейност на НСО автомобилен 

транспорт. 

  Участникът доказва, че отговаря на изискването за минимален оборот в сферата, 

попадаща в обхвата на поръчката чрез попълване на Част IV: Критерии за подбор, буква 

„Б: ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ“ от Единния европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), а по свое желание всеки участник освен 

чрез декларирането на оборота в ЕЕДОП може допълнително да представи и друг/и от 

посочените в чл. 62 ЗОП документи. 

  2. В случай, че при изпълнение на поръчката участникът ще ползва 

подизпълнители, посочените критерии за подбор се прилагат за подизпълнителите, 

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

 Б. Основания за отстраняване на участник. Лично състояние на участника.  

1. Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, когато: 

1. е осъден с влязла в сила присъда, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, 

чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253- 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и 

чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс;  

2. е осъден с влязла в сила присъда, за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в 

друга държава-членка или трета страна; 

3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на 

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



 

  

 

 

 

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

аналогични задължения, съгласно законодателството на държавата, в която участникът 

е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган;  

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

5. е установено, че:  

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

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

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

на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;  

6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, 

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

228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за 

трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с 

акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която 

участникът е установен; 

7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен;  

8. участници в процедурата са свързани лица по смисъла на § 2, т. 45 от ДР на 

ЗОП. 

 

2. Основание за отстраняване, свързано с националното законодателство.  

На основание чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните 

с тях лица и техните действителни собственици, дружества, регистрирани в юрисдикции 

с преференциален данъчен режим и свързаните с тях лица не могат пряко или косвено 

да участват в процедурата, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в 

което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен 

режим. За удостоверяване на това обстоятелство участникът попълва и част III, буква 

„Г“ от ЕЕДОП.  

 

В. Обща техническа спецификация за обособените позиции на обществената 

поръчка. Изисквания на възложителя към съдържанието на офертата и към 

изпълнението на обществената поръчка. 

1. „Резервни части” по смисъла на настоящата документация са нови и 

неупотребявани резервни части и консумативи към тях. 

2. Участникът по обособени позиции с номера 1, 2 и 3 в случай, че не е 

производител, да е официален представител или оторизиран дилър, или оторизиран 

представител, или официален вносител на резервни части за моторни превозни средства, 

който действа в рамките на дистрибуторската система, установена от 

производителя на марката моторни превозни средства, включваща територията на 

Република България.  

3. Участниците по обособени позиции с номера 1, 2 и 3 да могат да доставят 

всякакви резервни части за марките и моделите автомобили по обособената/ните 

позиция/позиции, за която/които участват. Под „всякакви“ в предходното изречение се 

разбира всички части на съответния модел автомобил от съответната марка. 

4. По обособена позиция № 4 участниците да притежават сертификат/и за 

качество, удостоверяващ/и, че предлаганите резервни части са произведени по 

спецификациите и производствените стандарти на производителите на превозни 

средства и са идентични с първоначално влаганите части при производството на 



 

  

 

 

 

автомобила. Сертификатите да са в съответствие с прилаганите европейски регламенти 

или еквивалентни. 

5. При сключване на договор за изпълнение на съответната обособена позиция 

участникът да предостави на възложителя каталог в електронен вид и/или на хартиен 

носител за доставяните от него резервни части и да поеме задължение за своевременната 

актуализация на каталога. 

6. При сключване на договор за изпълнение на съответната обособена позиция 

участникът се задължава да предостави на възложителя постоянен достъп онлайн 

(online) до складовите си наличности от резервни части или справка за тях по 

телефон, по имейл или факс. 

7. Участниците се задължават да доставят на възложителя и посочват в ценовото си 

предложение единичните цени на резервните части, посочени в техническите 

спецификации - списъци на приложенията за съответната обособена позиция. 

Участниците се задължават да доставят на възложителя и други резервни части освен 

посочените в техническите спецификации - списъци на приложенията за съответната 

обособена позиция, като цената на частите, които не са посочени в техническите 

спецификации - списъци на приложенията се формира на основата на действащата към 

момента на доставката ценова листа на дребно на участника с прилагане на процент 

търговска отстъпка. Участниците задължително посочват в ценовото си предложение с 

какъв процент търговска отстъпка от действащата към момента на доставката ценова 

листа на дребно ще доставят на възложителя резервните части, които не са посочени в 

техническите спецификации. 

Оторизираните служители на възложителя имат право да избират дали да заявят за 

доставка резервна част, посочена в ценовото предложение на участника с конкретна 

цена и производител, или същия вид резервна част от ценовата листа на изпълнителя, 

произведена от друг производител, с прилагане на конкретния предложен от участника 

размер на търговска отстъпка.  

8. В предложенията на участниците по настоящата процедура резервните части да 

бъдат идентифицирани (обозначени) със съответните каталожни (номенклатурни) 

номера. 

9. С договора за изпълнение на съответната обособена позиция участникът се 

задължава в срока за изпълнение на договора да разполага със склад или магазин на 

територията на гр. София, в който да продава резервни части - предмет на съответната 

обособена позиция. „Склад или магазин“ по смисъла на предходното изречение означава 

място, от което в неотложни случаи представител/оторизиран служител на възложителя 

може пряко да закупи необходима на възложителя резервна част от съответната 

обособена позиция.  

10. С договора за изпълнение на съответната обособена позиция участникът се 

задължава, че върху опаковката на всяка доставяна резервна част ще са изписани 

каталожен номер и баркод. 

11. Участникът е длъжен да предложи гаранционен срок за доставяните резервни 

части в размер не по-кратък от срока, определен от производителя на частите и не по-

малко от 12 месеца, считано от датата на издаване на фактурата и предаването на 

доставката. 

12. Възложителят не се задължава да заявява и съответно закупи от изпълнителя 

резервни части на стойност, равна или близка на прогнозната стойност на съответната 

обособена позиция. Възложителят има право да заявява и закупува съобразно 

възникналите негови потребности от резервни части - предмет на съответната обособена 

позиция.  



 

  

 

 

 

За целите на определянето на размера на гаранция за изпълнение на договора за 

стойност на договора се приема прогнозната стойоност на съответната обособена 

позиция без вкл. ДДС. 

13. Участникът следва да представи оферта за изпълнение на целия предмет на 

обособената/те позиция/и, за която/които участва. Не се допуска представяне на оферта 

за част от предмета на обособената/те позиция/и. 

14. Участникът може да подаде офертата за една или за повече обособени позиции. 

15. Офертата се изготвя само в един вариант, съобразно изискванията на 

възложителя.  

16. Начин на заплащане на доставките: за всяка отделна доставка възложителят 

има право да избере начина на плащане на доставените резервни части - в брой или по 

банкова сметка на изпълнителя, като при плащане по банков път срокът за плащане е до 

30 календарни дни след издаване на фактурата и предаването ѝ на възложителя заедно с 

доставката. 

Плащания към изпълнителя се извършват само след като възложителят извърши 

проверка в НАП съгласно решение на МС № 592/21.08.2018 г. (за установяване на 

наличие или липса на просрочени публични задължения от страна изпълнителя на 

обществената поръчка) и отговор от страна на НАП, че изпълнителят няма просрочени 

публични задължения. В случай, че лицето има такива задължения – възложителят 

извършва плащането към НАП, а не към изпълнителя. 

 17. Срок за изпълнение на поръчката: тридесет месеца, считано от датата на 

сключването на договора за възлагане на обществена поръчка по съответната обособена 

позиция. 

18. Място на изпълнение на поръчката: заявените резервни части се предават по 

избор на представителите/оторизираните служители на възложителя: 

а/ в склада на изпълнителя на представител на възложителя или 

б/ в склада на възложителя от представител на изпълнителя. 

19. Срок на валидност на офертата: 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. 

20. Участникът задължително заявява в офертата си, че е съгласен с условията, 

предвидени в настоящия раздел и с останалите изисквания на възложителя, предвидени 

в тази документация, включително и в проекта на договор. 

21. Участникът посочва в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който 

ще им възложи, ако възнамерява да използва такива. В случай, че участникът предвижда 

да използва подизпълнител, участникът трябва да представи доказателство за поетите от 

подизпълнителя/лите задължения. 

Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор 

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

основания за отстраняване от процедурата. 

22. При участници - обединения, участниците в обединение от физически и/или 

юридически лица са длъжни да определят партньор, който да представлява 

обединението пред възложителя за настоящата обществена поръчка. 

23. При изпълнение на обществената поръчка от обединение, участниците в 

обединението отговарят солидарно. 
 

 

 



 

  

 

 

 

РАЗДЕЛ III. МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА 

ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 
 

Оценката и класирането на офертите се извършва поотделно за всяка обособена 

позиция. Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерия за 

възлагане „най-ниска цена“, по формула със следните показатели: 

 

          Показатели за оценка на предложенията  

Тежест на  

съответния 

показател  

П1 – този показател е свързан с предложена обща 

цена на резервните части, посочени в техническата 

спецификация (списъка/списъците) на съответната 

обособена позиция, съответно в ценовото предложение на 

участника, с включен ДДС. Стойността на показателя се 

формира по формула, посочена по-долу. 

 

           

              Т1 = 50  

П2 – този показател е свързан с предложена 

търговската отстъпка в проценти от цените в действащата 

ценова листа на дребно за резервните части, които не са 

включени в техническата спецификация на съответната 

обособена позиция. Ако има предложени няколко 

различни процентни отстъпки за различни групи 

резервни части, отстъпките се усредняват – сборът на 

стойностите на отстъпките се разделя на броя на 

отстъпките. Стойността на показателя се формира по 

формула, посочена по-долу. 

 

 

           

                 

                  Т2 = 50  

 

За изчисляване на комплексната оценка (П) на предложението на всеки участник се 

прилага следната формула: П = П1 +  П2 , където: 
 

    Най-ниска предложена обща цена на резервните части с ДДС от участник 

      в процедурата за съответната обособена позиция 

П1 =  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––--- х Т1 

Предложена обща цена на резервните части от списъка/списъците на техническата 

спецификация на съответната обособена позиция с ДДС от съответния участник 

 

Предложена отстъпка от съответния участник за съответната обособена позиция 

 П2 = ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––----------------------–--------- х  Т2 

Най-висока предложена отстъпка от участник в процедурата за 

съответната обособена позиция 

 

Класирането се извършва в низходящ ред - на първо място за съответната обособена 

позиция се класира участникът, получил най-висока комплексна оценка – П. 
 

                       РАЗДЕЛ ІV. ГАРАНЦИИ  
 

1. Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора е в размер 3 % (три 

процента) от стойността на договора без ДДС.  За целите на определянето на размера на 

гаранция за изпълнение на договора за стойност на договора се приема прогнозната 

стойоност на съответната обособена позиция без вкл. ДДС. Определеният изпълнител сам 



 

  

 

 

 

избира формата на гаранцията за изпълнение - парична сума, банкова гаранция или 

застраховка, обезпечаваща изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.  

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

служба за охрана в Българската народна банка: IBAN: BG 74 BNBG 96613300146001, 

BIC: BNBGBGSD. Възложителят задържа/усвоява гаранцията при условията на проекта 

за договор (приложение към документацията). 

3. Банковата гаранция за изпълнение се издава в полза на възложителя и е 

неотменяема, безусловна и изискуема при първо поискване, в което възложителят заяви, 

че изпълнителят не е изпълнил задължение/я по договора и/или ги е изпълнил неточно. 

Влиза в сила от датата на издаването ѝ и има срок на валидност равен на срока на 

договора, удължен с два месеца.  

Възложителят има право да пристъпи към упражняване на правата по нея при 

условията, предвидени в договора (проектът на договор е приложение към 

документацията). 

4. Застраховката, която обезпечава изпълнението, чрез покритие на отговорността 

на изпълнителя, е със срок на валидност равен на срока на договора, удължен с два 

месеца. Възложителят следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по тази 

застраховка. Застраховката следва да покрива отговорността на изпълнителя и не може да 

бъде използвана за обезпечение на отговорността на изпълнителя по друг договор. 

Текстът на застраховката се съгласува с възложителя. Възложителят упражнява правата 

си по застраховката при условията, предвидени в проекта за договор (проектът на договор 

е приложение към от документацията). 

5. Документът за гаранцията за изпълнение се представя от определения 

изпълнител преди/при подписване на договора.  

6. Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение при условията, посочени в 

договора (проектът на договор е приложение към от документацията), без да дължи лихви 

за периода, през който същата е престояла при него.  
   
     РАЗДЕЛ V. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТВЯНЕ НА ОФЕРТАТА 

 

Съгласно чл. 47, ал. 3 ППЗОП, запечатана непрозрачна опаковка, която съдържа 

офертата на участника, включва документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис 

на представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри“, който съдържа ценовото предложение на участника.  

Офертата на всеки участник да съдържа следните документи:  

1. опис на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника - по 

образец – приложение към настоящата документация;  

2. единен европейски документ за обществени поръчки, предоставен в 

електронен вид (еЕЕДОП, по образец - приложение) за участника в съответствие с 

изискванията на закона и условията на възложителя, а когато е приложимо – ЕЕДОП за 

всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки 

подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на 

поръчката. 

Лицата, които следва да подпишат ЕЕДОП, са посочени в чл. 41 във връзка с 

чл. 40 от ППЗОП във връзка с чл. 54, ал. 2 и ал. 3 от ЗОП. Допълнителна информация 

за използването на системата за еЕЕДОП е публикувана на следния електронен адрес:  

http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/images/ESPD_NEW3.htm 

Приложение № 6 от документацията на процедурата е образец на еЕЕДОП, който 

участниците следва да попълнят. При изготвяне на офертата си участникът може да 

изтегли от електронната преписка на поръчката в профила на купувача на Възложителя 

http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/images/ESPD_NEW3.htm


 

  

 

 

 

приложение № 6 към документацията (образецът на еЕЕДОП може да се изтегли и от 

други сайтове за официален достъп до него, например от интернет страницата на АОП). 

След попълване на образеца, същият се записва във формат, който не позволява 

редактиране на неговото съдържание, подписва се електронно от всички задължени 

лица и се прилага към документите на офертата. Подписаният с електронен/електронни 

подпис/и еЕЕДОП се представя от участника на подходящ оптичен/друг електронен 

носител в опаковката с офертата. 

3. при участник – обединение – документ, от който се установява определения от 

участниците в обединението партньор, който да представлява обединението за целите на 

обществената поръчка; когато обединението не е юридическо лице - копие от документ, 

от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната 

информация във връзка с конкретната обществена поръчка: правата и задълженията на 

участниците в обединението, разпределението на отговорността между членовете на 

обединението и дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението;  

4. документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е 

приложимо; 

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

законният представител на участника (оригинал/заверено копие);  

6. предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на възложителя (чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „б“ от ППЗОП) – по 

образец – приложение;  

7. декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на 

труд (чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „д“от ППЗОП), когато е приложимо, по образец – приложение;  

8. декларация по чл. 101, ал. 11, във връзка с чл. 107, т. 4 от ЗОП за липса на 

свързаност с друг участник – по образец – приложение;  

9. декларация по чл. 3, т. 8 във връзка с чл. 4 от Закона за икономическите и 

финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 

данъчен режим (ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС), свързаните с тях лица и техните 

действителни собственици (по образец - приложение); 

10. декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 59, ал. 3 от Закона за мерките 

срещу изпирането на пари - по образец - приложение към настоящата документация; 

11. документ, от който се установява, че участникът, в случай, че не е 

производител, е официален представител или оторизиран дилър, или оторизиран 

представител, или официален вносител на резервни части за автомобили, който действа 

в рамките на дистрибуторската система, установена от производителя на съответните 

марки автомобили, включваща територията на Република България /изискването се 

прилага само за обособени позиции с номера 1, 2 и 3/;  

12. сертификат/и за качество, удостоверяващ/и, че предлаганите резервни части са 

произведени по спецификациите и производствените стандарти на производителите на 

съответните марки моторни превозни средства и са идентични с първоначално 

влаганите части при производството на автомобила /изискването се прилага за 

обособена позиция № 4/; 

13. ценово предложение – по образец – приложение.  

Предложената цена в ценовото предложение на участника задължително включва 

всички разходи за изпълнение на поръчката.  

За документите, за които възложителят е предвидил образци, участниците 

подават съответните документи на офертата чрез попълване на образците. В 

образците изписаните в курсив /шрифт Italic/ думи са пояснения/указания на 



 

  

 

 

 

възложителя. Ако желае, при попълването на образците участникът може да изтрие 

изписаните с курсив /шрифт Italic/ думи. В образците са оставени празни редове 

(полета), маркирани в долната им част с точки или линии. В тези празни полета 

участникът трябва да попълни предложенията си или други изискващи се данни. 

Участниците в процедурата изготвят своето предложение за изпълнение на 

поръчката в един оригинален екземпляр, като използват съответния образец. В образеца 

на предложение за изпълнение на поръчката са оставени празни полета (редове), 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. 

Предложението за изпълнение на поръчката трябва да е написано четливо и да 

няма механични или други явни поправки по него. 

Участниците в процедура изготвят своето ценово предложение за изпълнение на 

поръчката в един оригинален екземпляр, съобразно утвърдения от възложителя образец. 

Указанията за попълване на образеца на предложение за изпълнение на поръчката се 

прилагат и при попълване на образеца на ценовото предложение. В ценовото си 

предложение участникът посочва цените с включен ДДС. Цените се посочват с точност 

до втория знак след десетичната запетая, освен в случаите, когато и двата знака след 

десетичната запетая са нули. В ценовото предложение резервните части са 

идентифицирани (обозначени) със съответните каталожни (номенклатурни) номера. 

Ценовото предложение се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик, с 

надпис: „Предлагани ценови параметри”. В същия плик по преценка на участника се 

поставят и други документи, съдържащи информация за цената и/или начина на 

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

смята сумата изписана словом.  

Към попълненото по образец ценово предложение задължително се прилага 

и таблицата от т. 1 на образеца на ценово предложение на електронен носител 

във формат MS Excel. 
 

РАЗДЕЛ VI. ЕЗИК, ПРЕДСТАВИТЕЛНА ВЛАСТ И ЗАВЕРКА НА КОПИЯТА 
 

Възложителят изисква офертата и всички документи, подготвени от участниците 

в процедурата, вкл. и цялата кореспонденция с участниците, да бъдат на български език. 

Документи, чийто оригинал е на чужд език, се представят и в точен превод на 

български език, за верността на който участникът отговаря. 

Всички документи в офертата да бъдат подписани от лице, което 

представлява участника или от лице, упълномощено от представляващия 

участника с нотариално заверено пълномощно /с изключение на личните декларации, 

които се подписват от лицето – декларатор/.  

Документи, представени под формата на копия, да бъдат заверени на всяка 

страница с надпис „Вярно с оригинала.” и подпис на представляващия. 
 

РАЗДЕЛ VII. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТАТА 
 

Документите, свързани с участието в процедурата (офертата), се представят от 

участника или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или 



 

  

 

 

 

друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адрес: гр. София, 

бул. „Черни връх“ 43, Национална служба за охрана. 

Документите се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се 

посочват: 

а/ наименованието на участника, включително участниците в обединението, 

когато е приложимо; 

б/ адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес; 

в/ наименованието на поръчката и обособените позиции, за които се подават 

документите. 

 Крайният срок за получаване на оферти в сградата на Националната служба за 

охрана, е до 17.00 часа на датата, посочена в обявлението за поръчката. 

 При приемане на офертите върху опаковката се отбелязват поредният номер, 

датата и часът на получаването и тези данни се записват във входящ регистър, за което 

на приносителя се издава документ. 

 Оферти, представени след изтичане на крайния срок, не се приемат. Не се 

приемат и оферти, поставени в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена 

цялост. Такава оферта незабавно се връща на участника след съответно отбелязване в 

регистъра. 

                      

РАЗДЕЛ VIII. ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ 
 

Отварянето на офертите ще се извърши в Националната служба за охрана: гр. 

София, бул. „Черни връх” № 43, Административна сграда, ет. 4, заседателна зала, на 

датата, посочена в обявлението за поръчката.  

Действията на комисията по отваряне на офертите са публични. На тях могат да 

присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и 

представители на средствата за масово осведомяване. 

На публичното заседание назначената от възложителя комисия извършва 

действията, предвидени в чл. 54, ал. 3 – 5 от ППЗОП.  

 

РАЗДЕЛ IX. ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Неразделна част от тази документация са: 
 

Приложение № 1: техническа спецификация, съдържаща тринадесет броя 

списъка на резервни части за тринадесет модела МПС от марката „Мерцедес – Бенц“; 

Приложение № 2: техническа спецификация, съдържаща списък на резервни 

части за един модел автомобил от марката „Опел“;  

Приложение № 3: техническа спецификация, съдържаща четири броя списъка на 

резервни части за четири модела автомобила от марката „Тойота“; 

Приложение № 4: техническа спецификация, съдържаща шест броя списъка на 

резервни части за шест модела автомобила от марката „Хюндай“; 

Приложение № 5: образец на опис; 

Приложение № 6: образец на еЕЕДОП; 

Приложение № 7: образец на предложение за изпълнение на поръчката за 

особени позиции с номера 1, 2 и 3; 

Приложение № 8: образец на предложение за изпълнение на поръчката за 

особена позиция № 4; 

Приложение № 9: образец на декларация по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „д“ от ППЗОП; 



 

  

 

 

 

Приложение № 10: образец на декларация по чл. 101, ал. 11, във връзка с чл. 107, 

т. 4 от ЗОП за липса на свързаност с друг участник; 

Приложение № 11: образец на декларация по чл. 3, т. 8 във връзка с чл. 4 от 

ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС; 

Приложение № 12: образец на декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 59, 

ал. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари; 
Приложение № 13: образец на ценово предложение за обособени позиции с 

номера 1, 2 и 3; 

Приложение № 14: образец на ценово предложение за обособена позиция № 4; 

Приложение № 15:  проект на договор; 

Приложение № 16: решение на началника на Националната служба за охрана за 

откриване на процедурата; 

Приложение № 17: обявление за обществената поръчка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

Приложение № 1 

Списък № 1.1 

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

За  

Автомобил Мерцедес-Бенц S 350   Шаси WDD2211831A534718 

 

 

№ по 

ред 

Наименование на резервната част 

1 Филтър маслен 

2 Филтър въздушен комплект 

3 Филтър климатик 

4 Филтър горивен 

5 Диск спирачен преден 

6 Накладки предни 

7 Сензор предни накладки 

8 Диск спирачен заден 

9 Накладки задни 

10 Сензор задни накладки 

11 Чистачки комплект 

12 Добавка AdBlue 

13 Стъкло челно 

14 Фар ляв 

15 Фар десен 

16 Броня предна 

17 Калник преден ляв 

18 Калник преден десен 

19 Решетка радиатор 

20 Стоп ляв 

21 Стоп десен 

22 Броня задна 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

Списък № 1.2 

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

За  

Автомобил Мерцедес-Бенц S 350   Шаси WDD2211561A023752 

 

 

№ по 

ред 

Наименование на резервната част 

1 Диск спирачен преден 

2 Диск спирачен заден 

3 Ремонтен комплект ангренаж 

4 Платка скорости 

5 Електро хидравличен модул скорости 

6 Водило сателит планетар заден 

7 Слънчево зъбно колело заднен планетар 

8 Датчик вертикално ускорение 

9 Компресор пневматично окачване 

10 Блок клапани пневматично окачване 

11 Интегриран превключващ модул АПК 

12 Ел. привод ръчна спирачка 

13 Напречен стабилизатор преден 

14 Напречен стабилизатор заден 

15 Диференциал 

16 Лагер задна главина 

17 Опора кардан предна 

18 Опора кардан задна 

19 Кормилен прът с каре 

20 Помпа горивна 

21 Включвател запалване 

22 Теристор парно 

23 Управляващ блок „COMAND“ 

24 Рама огледаро лява 

25 Рама огледало дясна 

26 Мигач огледало ляв 

27 Фар десен 



 

  

 

 

 

28 Фар ляв 

29 Фар мъгла ляв 

30 Фар мъгла десен 

31 Стоп ляв 

32 Стоп десен 

33 Броня предна 

34 Броня задна 

35 Компресор климатик 

36 Дюза фар ляв 

37 Дюза фар десен 

38 Носач преден за амортисьор ляв 

39 Носач преден за амортисьор десен 

40 Стъкло челно 

41 Шалтер скорости накормилна колона 

42 Накладки ръчна 

43 Клапан серво волан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

Списък № 1.3 

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

За  

Автомобил Мерцедес-Бенц S 600   Шаси WDD2211761A340917 

 

 

№ по 

ред 

Наименование на резервната част 

1 Диск спирачен преден 

2 Накладки предни 

3 Диск спирачен заден 

4 Накладки задни 

5 Сензор спирачки предни  

6 Сензор спирачки задни 

7 Накладки ръчна 

8 Стабилизираща щанга предна 

9 Стабилизираща щанга задна 

10 Свързваща щанга напречен стабилизатор предна лява 

11 Свързваща щанга напречен стабилизатор предна дясна 

12 Свързваща щанга напречен стабилизатор задна лява 

13 Свързваща щанга напречен стабилизатор задна дясна 

14 Амортисьор преден ляв 

15 Амортисьор преден десен 

16 Амортисьор заден ляв 

17 Амортисьор заден десен 

18 Сензор налягане гуми 

19 Бандажен пръстен за гума 

20 Панти врата предна 

21 Стъклоподемник предна врата лява 

22 Стъклоподемник предна врата дясна 

23 Хидравличен модул стъклоподемник 

24 Бобина лява 

25 Бобина дясна 

26 Централен запалителен трансформатор 

27 Носач преден за амортисьор ляв 



 

  

 

 

 

28 Носач преден за амортисьор десен 

29 Носач долен преден ляв 

30 Носач долен преден десен 

31 Носач горен преден ляв 

32 Носач горен преден десен 

33 Редуктор заден мост /диференциал/ 

34 Носач горен преден 

35 Носач горен заден 

36 Носач долен /сходимост/ ляв 

37 Носач долен /сходимост/ десен 

38 Носач долен заден 

39 Лагер задна главина 

40 Лагер предна главина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

Списък № 1.4 

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

За  

Автомобил Мерцедес-Бенц E 211   Шаси WDB2110221B272518 

 

 

№ по 

ред 

Наименование на резервната част 

1 Клапан картерни газове 

2 Диск спирачен преден 

3 Диск спирачен заден 

4 Стабилизираща щанга предна 

5 Стабилизираща щанга задна  

6 Шарнир изпълнителен мотор клапи 

7 Регулатор вентилатор парно 

8 Датчик слънце 

9 Кран парно 

10 Платка скорости 

11 Електро хидравличен модул скорости 

12 Редуктор заден мост /диференциал/ 

13 Вал карданен 

14 Жило ръчна спирачка  задно дясно 

15 Жило ръчна спирачка задно ляво 

16 Вал кормилен с каре 

17 Кормилна колона 

18 Броня предна 

19 Броня задна 

20 Фар ляв 

21 Фар десен 

22 Стоп ляв 

23 Стоп десен 

24 Стъклоповдигач преден ляв 

25 Стъклоповдигач преден десен 

26 Стъклоповдигач заден ляв 

27 Стъклоповдигач заден десен 



 

  

 

 

 

28 Мигач в огледалото ляв 

29 Мигач в огледалото десен 

30 Бутало двигател  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

Списък № 1.5 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

За  

Автомобил Мерцедес-Бенц 500 SEL   Шаси WDB1400511A432648 

№ по 

ред 

Наименование на резервната част 

1 Диск спирачен преден 

2 Накладки предни 

3 Диск спирачен заден 

4 Накладки задни 

5 Сензор накладки предни  

6 Сензор накладки задни 

7 Амортисьор преден 

8 Амортисьор заден ляв 

9 Амортисьор заден десен 

10 Ремонтен комплект преден носач 

11 Носач горен ляв 

12 Носач горен десен 

13 Редуктор заден мост /диференциал/ 

14 Тампони предни заден мост 

15 Пружина предна 

16 Пружина задна 

17 Ремонтен комплект преден спирачен апарат 

18 Ремонтен комплект заден спирачен апарат 

19 Накладки ръчна спирачка 

20 Жило ръчна спирачка задно ляво 

21 Жило ръчна спирачка задно дясно 

22 Ремонтен комплект KIT2 /спирачна помпа/ 

23 Кран парно основен 

24 Кран парно заден 

25 Пулт управление климатик 

26 Хидротрансформатор скорости 

27 Електро хидравличен блок скорости 

28 Щора задна 

29 Стъкло челно 



 

  

 

 

 

Списък № 1.6 

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

За  

Автомобил Мерцедес-Бенц  S 320 CDI   Шаси WDD2211221A281468 

 

№ по 

ред 

Наименование на резервната част 

1 Блок нагревателни свещи 

2 Помпа вакуум спирачки 

3 Реле компресор 

4 Диференциал 

5 Вал карданен  

6 Решетка радиатор 

7 Броня предна 

8 Блок ксенон за фар 

9 Броня задна 

10 Датчик ускорение 

11 Платка заден стоп 

12 Допълнителен стоп 

13 Фар заден номер 

14 Механизъм регулиране седалка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

Списък № 1.7 

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

За  

Автомобил Мерцедес-Бенц  S 220   Шаси WDB2200751A025373 

 

№ по 

ред 

Наименование на резервната част 

1 Стабилизираща щанга предна 

2 Стабилизираща щанга задна 

3 Компресор въздушно окачване 

4 Блок клапани въздушно окачване 

5 Реле компресор въздушно окачване  

6 Вентилатор парно 

7 Каре вътрешно /полуос/ 

8 Вал задвижващ /полуос/ 

9 Вал карданен 

10 Диференциал 

11 Пулт управление климатик 

12 Дросел 

13 Превключвател скорости на централната конзола 

14 Водно съединение воден радиатор горно 

15 Водно съединение воден радиатор долно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

Списък № 1.8 

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

За  

Автомобил Мерцедес-Бенц  600   Шаси 10001512001619 

 

№ по 

ред 

Наименование на резервната част 

1 Въздушна възглавница предна лява 

2 Въздушна възглавница предна дясна 

3 Компресор въздушен 

4 Ремонтен комплект компресор 

5 Шарнин шенкел горен  

6 Шарнир шенкел долен 

7 Шарнир надлъжен носач заден 

8 Накладки предни 

9 Накладки задни 

10 Ремонтен комплект спирачен апарат преден 

11 Жило ръчна спирачка задно ляво 

12 Жило ръчна спирачка задно дясно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

Списък № 1.9 

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

За  

Автомобил Мерцедес-Бенц  311   Шаси WDB9036631R605331 

 

№ по 

ред 

Наименование на резервната част 

1 Отоплител допълнителен 

2 Клапан парно преден 

3 Резистор за вентилатор салон 

4 Реле 1 за вентилатор среден 

5 Реле 2 за вентилатор среден 

6 Клапан парно салон 

7 Контактна пластина волан с въздушна възглавница 

8 Клапан управление геометрия турбина 

9 Опора преден ресор долна лява 

10 Опора преден ресор горна лява 

11 Опора преден ресор долна дясна 

12 Опора преден ресор горна дясна 

13 Скоростен лост 

14 Муфа скорости І-ІІ 

15 Маховик 

16 Съединител 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

Списък № 1.10 

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

За  

Автомобил Мерцедес-Бенц  S280   Шаси WDB1260211A182643 

 

№ по 

ред 

Наименование на резервната част 

1 Стоп  ляв 

2 Стоп десен 

3 Педал газ 

4 Опора преден носач комплект лява 

5 Опора преден носач комплект дясна 

6 Шарнир за опората 

7 Диференциал 

8 Тампон стабилизираща щанга предна - купе 

9 Тампон стабилизираща щанга предна горен носач 

10 Стъкло фар ляв 

11 Стъкло фар десен 

12 Регулатор гориво карбуратор 

13 Помпа гориво 

14 Тампон диференциал заден 

15 Полуос 

16 Тампон заден носач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

Списък № 1.11 

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

За  

Автомобил Мерцедес-Бенц  G500   Шаси WDB46322817091437 

 

№ по 

ред 

Наименование на резервната част 

1 Въже ръчна спирачка задно ляво 

2 Въже ръчна спирачка задно дясно 

3 Ремонтен комплект с лагер задна полуос 

4 Ремонтен комплект работен цилиндър блокаж 

5 Реле горивна помпа 

6 Реле празен ход 

7 Вал кормилен с карета 

8 Вал карданен преден мост 

9 Каре кардан двигател – разпределителна кутия 

10 Вал карданен заден мост 

11 Уплътнител, разделен за сферичния корпус на предния 

мост 

12 Скоба за уплътнителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

Списък № 1.12 

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

За  

Автомобил Мерцедес-Бенц  O309 Шаси 30938210536655 

 

№ по 

ред 

Наименование на резервната част 

1 Тампон обица ресор 

2 Тампон между рама и салон преден 

3 Тампон между рама и салон среден 

4 Тампон между рама и салон заден 

5 Резервоар горивен 

6 Датчик ниво гориво 

7 Въже ръчна спирачка 

8 Барабан спирачен преден 

9 Барабан спирачен заден 

10 Горивоподкачваща помпа 

11 Жило ръчна газ 

12 Ремонтен комплект скоростен лост 

13 Ремонтен комплект шенкел преден мост нормален 

размер 

14 Водно съединение горно воден радиатор 

15 Водно съединение долно воден радиатор 

16 Каре кардан /кръстачка/ 

17 Междинна опора кардан с лагер 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

Списък № 1.13 

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

За  

Автомобил Мерцедес-Бенц  Вито Шаси WDF63970313843435 

 

№ по 

ред 

Наименование на резервната част 

1 Филтър маслен 

2 Филтър въздушен 

3 Филтър климатик 

4 Филтър горивен 

5 Диск спирачен преден 

6 Накладки предни 

7 Сензор накладки предни 

8 Диск спирачен заден 

9 Накладки задни 

10 Сензор накладки задни 

11 Накладки ръчна спирачка 

12 Фар ляв 

13 Фар десен 

14 Броня предна 

15 Броня задна средна 

16 Броня задна лява  

17 Броня задна дясна 

18 Калник преден ляв 

19 Калник преден десен 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

Приложение № 2 

 

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

За  

Автомобил Опел Астра  Шаси W0LPC5EK2FG018480 

 

№ по 

ред 

Наименование на резервната част 

1 Филтър климатик 

2 Филтър маслен 

3 Филтър горивен  

4 Филтър въздушен 

5 Диск спирачен преден 

6 Диск спирачен заден 

7 Накладки задни 

8 Накладки предни 

9 Датчик износване накладки преден 

10 Датчик износване накладки заден 

11 Фар ляв 

12 Фар десен 

13 Броня предна 

14 Броня задна 

15 Чистачка лява 

26 Чистачка дясна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

Приложение № 3 

Списък № 3.1 

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

За  

Автомобил Тойота Авенсис  Шаси SB1BJ56LX0E067930 

 

№ по 

ред 

Наименование на резервната част 

1 Полуос дясна 

2 Диск спирачен преден 

3 Накладки предни 

4 Диск спирачен заден 

5 Накладки задни  

6 Тампон двигател десен 

7 Фар ляв 

8 Фар десен 

9 Тампон двигател долен заден 

10 Накладки ръчна спирачка 

11 Перо чистачки 

12 Втулки предна стабилизираща щанга 

13 Броня предна  

14 Броня задна 

15 Фар мъгла ляв 

16 Фар мъгла десен 

17 Механизъм заключване капачка гориво 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

Списък № 3.2 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

За автомобил Тойота LAND CRUISER 200D  Шаси JTMHV05J204007529 

№ по 

ред 

Наименование на резервната част 

1 Турбокомпресор десен 

2 Турбокомпресор ляв 

3 Стъкло челно 

4 Диск спирачен преден 

5 Накладки предни 

6 Диск спирачен заден 

7 Накладки задни 

8 Накладки ръчна спирачка 

9 Помпа водна 

10 Ремък канален външен 

11 Филтър горивен 

12 Накрайник кормилен външен ляв 

13 Накрайник кормилен външен десен 

14 Накрайник кормилен вътрешен 

15 Чистачка лява 

16 Чистачка дясна 

17 Планки спирачки 

18 Ремък канален 

19 Тампон стабилизираща щанга предна 

20 Тампон за стабилизираща щанга задна 

21 Дюза фар ляв 

22 Дюза фар десен 

23 Моторче стъклоповдигач заден ляв 

24 Перо чистачка ляво 

25 Перо чистачка дясно 

26 Ремонтен комплект спирачен апарат преден 

27 Ремонтен комплект спирачен апарат заден 

28 Ремонтен комплект пластини спирачен апарат 

преден 

29 Ремонтен комплект пластини спирачен апарат заден 



 

  

 

 

 

Списък № 3.3 

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

За  

Автомобил Тойота LAND CRUISER 100  Шаси JTEHT05J102044231 

 

№ по 

ред 

Наименование на резервната част 

1 Диск спирачен преден 

2 Накладки предни 

3 Диск спирачен заден 

4 Накладки задни 

5 Накладки ръчна спирачка 

6 Амортисьор преден 

7 Филтър маслен 

8 Филтър въздушен 

9 Филтър климатик 

10 Гумичка чистачка лява 

11 Гумичка чистачка дясна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

Списък № 3.4 

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

За  

Автомобил Тойота Секвоя  Шаси 5TDDW5G17BS055282 

 

№ по 

ред 

Наименование на резервната част 

1 Филтър климатик 

2 Свещ запалителна 

3 Диск спирачен преден 

4 Накладки предни 

5 Накладки ръчна спирачка 

6 Диск спирачен заден 

7 Накладки задни 

8 Датчик парктроник 

9 Стъкло челно 

10 Чистачка лява 

11 Чистачка дясна 

12 Перо чистачка ляво  

13 Перо чистачка дясно 

14 Перо чистачка задна врата 

15 Помпа водна 

16 Ремък 

17 Възглавница пневматично окачване задна лява 

18 Възглавница пневматично окачване задна дясна 

19 Амортисьор заден ляв 

20 Амортисьор заден десен 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

Приложение № 4 

Списък № 4.1 

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

За  

Автомобил Хюндай   Шаси KMHEM41BP1A371295 

 

№ по 

ред 

Наименование на резервната част 

1 Диск спирачен преден 

2 Диск спирачен заден 

3 Накладки предни 

4 Накладки задни 

5 Накладки ръчна спирачка 

6 Греда преден мост 

7 Греда заден мост 

8 Държач накладки ляв /тас/ 

9 Държач накладки десен /тас/ 

10 Статор  алтернатор 

11 Кормилна рейка 

12 Полуос лява 

13 Полуос дясна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

Списък № 4.2 

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

За  

Автомобил Хюндай  Шаси KMHFU41CP3A269249 

 

№ по 

ред 

Наименование на резервната част 

1 Диск спирачен преден 

2 Диск спирачен заден 

3 Накладки предни 

4 Накладки задни 

5 Накладки ръчна спирачка 

6 Греда преден мост 

7 Греда заден мост 

8 Държач накладки ляв /тас/ 

9 Държач накладки десен /тас/ 

10 Статор  алтернатор 

11 Кормилна рейка 

12 Полуос лява 

13 Полуос дясна 

14 Верига разпределителен вал 

15 Нагревател предна седалка лява 

16 Чистачки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

Списък № 4.3 

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

За  

Автомобил Хюндай  Шаси KMHEU41CP6A120482 

 

№ по 

ред 

Наименование на резервната част 

1 Диск спирачен преден 

2 Диск спирачен заден 

3 Накладки предни 

4 Накладки задни 

5 Накладки ръчна спирачка 

6 Брава врата  

7 Стъклаповдигач преден ляв 

8 Държач накладки ляв /тас/ 

9 Държач накладки десен /тас/ 

10 Статор  алтернатор 

11 Кормилна рейка 

12 Полуос лява 

13 Полуос дясна 

14 Съединител комплект с маховик 

15 Чистачки 

16 Контактна пластина волан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

Списък № 4.4 

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

За  

Автомобил Хюндай   Шаси KMHNM81XP2U026974 

 

№ по 

ред 

Наименование на резервната част 

1 Диск спирачен преден 

2 Диск спирачен заден 

3 Накладки предни 

4 Накладки задни 

5 Накладки ръчна спирачка 

6 Кормилна рейка 

7 Чистачки 

8 Полуос предна лява 

9 Полуос предна дясна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

Списък № 4.5 

 

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

За  

Автомобил Хюндай  Шаси KMHNU81WP9U090134 

 

 

№ по 

ред 

Наименование на резервната част 

1 Диск спирачен преден 

2 Диск спирачен заден 

3 Накладки предни 

4 Накладки задни 

5 Накладки ръчна спирачка 

6 Кормилна рейка 

7 Чистачки 

8 Полуос предна лява 

9 Полуос предна дясна 

10 Амортисьор преден 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

Списък № 4.6 

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

За  

Автомобил Хюндай  Шаси KMHWH81JP8U092772 

 

№ по 

ред 

Наименование на резервната част 

1 Диск спирачен преден 

2 Диск спирачен заден 

3 Накладки предни 

4 Накладки задни 

5 Накладки ръчна спирачка 

6 Кормилна рейка 

7 Чистачки 

8 Диференциал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

Образец - приложение № 5 

О П И С                                                                                                  

по чл. 47, ал. 3 от ППЗОП на представените документи, 

 

съдържащи се в офертата на ___________________________________________________ - 

участник в процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет „Периодична 

доставка на резервни части за моторни превозни средства“, открита с решение № 

……./……..2019 г. на началника на НСО. 

 

  

 № 

 

Описание на документа 

Оригинал/ 

заверено от 

участника 

копие 

 

Страници от ... до ... 

1.  Опис на представените 

документи – по образец - 

приложение към 

документацията.  

оригинал   

2.  еЕЕДОП – по образец, представя 

се на електронен носител. 

 

-  

*3.  При участник-обединение – 

документ/и по Раздел V, т. 3 от 

документацията за участие.  

оригинал/ 

копие  

 

*4.  Документи за доказване на 

предприетите мерки за 

надеждност.  

оригинал/ 

копие  

 

*5.  Документ за упълномощаване. оригинал/ 

копие 

 

6.  Предложение за изпълнение на 

поръчката: по образец – 

приложение към 

документацията.  

 

оригинал  

 

7.  Декларация по чл. 39, ал. 3, т. 1, 

б. „д“ от ППЗОП - по образец – 

приложение.  

 

оригинал  

 

8.  Декларация по чл. 101, ал. 11, 

във връзка с чл. 107, т. 4 от ЗОП 

за липса на свързаност с друг 

участник по образец – 

приложение. 

оригинал   

 

9.  Декларация по чл. 3, т. 8 във 

връзка с чл. 4 от 

ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС - по 

образец – приложение. 

оригинал 

 

 

10. Декларация по по  чл. 59, ал. 1, 

т. 3 във връзка с чл. 59, ал. 3  

от Закона за мерките срещу 

изпирането на пари. 

оригинал 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

*11.  Документ, от който се 

установява, че участникът, в 

случай, че не е производител, е 

… (посочва се качеството на 

участника) на резервни части за 

моторни превозни средства, 

който действа в рамките на 

дистрибуторската система, 

установена от производителя на 

съответните марки моторни 

превозни средства, включваща 

територията на Република 

България /изискването се 

прилага само за обособени 

позиции с номера 1, 2 и 3/. 

копие  

*12. Сертификат/и за качество, 

удостоверяващи, че предлаганите 

резервни части са произведени 

по спецификациите и 

производствените стандарти на 

производителите на съответните 

марки моторни превозни 

средства и са идентични с 

първоначално влаганите части 

при производството на 

/изискването се прилага за 

обособена позиция № 4/. 

оригинал/ 

копие 

 

13. Ценово предложение - по 

образец. 

оригинал  

14., 

15. 

… 

Други документи   

 
 

________________/ ___________________________/_______________/ __________________ 
              дата                                    име и фамилия                              длъжност                     подпис и печат  

 

Забележка: 

1. Точките в описа, обозначени със знака *, се попълват само в случаите, когато съответното 

условие е приложемо за участника. 

2. Изписаните в курсив /шрифт Italic/ думи в описа, са пояснения. 

        

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

                 Образец - приложение № 7 
                                                               /прилага се за обособени позиции с номера 1, 2 и 3/ 

 

 

 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

 

от........................................................................................................................... 

(фирма/наименование на участника в откритата процедура) 

 

по Обособена позиция № ……. 

на обществена поръчка, открита с Решение № ……/…2019 г. на началника на НСО 

 

      ДО  

      НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА  

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

 

 

Уважаеми представители на Националната служба за охрана, 

 

След като се запознах(ме) с документацията за участие в процедурата за възлагане на 

обществена поръчка с предмет „Периодична доставка на резервни части за моторни 

превозни средства“, открита с решение № ……/………2019 г. на началника на НСО, 

подписаният(те) …………………………………………………………………………, 

представляващ(и)..................……………………………, заявяваме следното:   

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

обособена позиция № …… на поръчката с предмет „Периодична доставка на резервни 

части за моторни превозни средства“, открита с решение № ……/…….2019 г. на началника 

на НСО.   

 2. Запознат(и) съм(сме) с цялата документацията за участие по горепосочената 

обществена поръчка, включително с: техническите спецификации и условията за 

изпълнение на поръчката, всички приложения към документацията и проекта на договор. 

Заявявам/е, че приемам(е)  изцяло всички условия и изисквания на възложителя по 

обществената поръчка, относими към обособена позиция № …. Заявявам/е, че приемам(е) 

изцяло и без възражения проекта на договор от документацията на обществената поръчка.  

 3. Декларирам/е, че ако бъде определен за изпълнител, представляваният от мен/нас 

участник ще доставя на възложителя оригинални резервни части и консумативи към тях, 

като оригиналността им се удостоверява със съответните сертификати. 

 4. Декларирам/е, че представляваният от мен/нас участник може да достави 

всякакви резервни части за моделите моторни превозни средства по обособена позиция 

№ … на обществената поръчки. Под „всякакви“ в предходното изречение се разбира 

всички части на съответния модел автомобил от марката моторни превозни средства по 

обособена позиция № …. 

 5. Декларирам/е, че представляваният от мен/нас участник е … 

(производител/официален представител/оторизиран дилър/оторизиран представител/ 

официален вносител) на резервни части за МПС, който действа в рамките на 

дистрибуторската система, установена от производителя на автомобили с марката 

……………………………. и включваща територията на Република България. 



 

  

 

 

 

 6. При сключване на договор за изпълнение на обособена позиция № … ще 

предоставя на възложителя каталог в електронен вид и/или на хартиен носител за 

доставяните резервни части и поемам задължение за своевременната актуализация на 

каталога. 

  7. При сключване на договор за изпълнение на обособена позиция № … се 

задължавам да предоставя на възложителя постоянен достъп онлайн (online) до 

складовите си наличности от резервни части или справка за тях по телефон, по имейл 

или факс. 

  8. Резервните части в офертата ми са идентифицирани (обозначени) със съответните 

каталожни (номенклатурни) номера. 

  9. Задължавам се при сключване на договор за изпълнение на обособена позиция № 

…. и за срока за изпълнение на договора да разполагам със склад или магазин на 

територията на гр. София, в който да се извършва продажба на резервни части - предмет на 

обособена позиция № …. „Склад или магазин“ по смисъла на предходното изречение 

означава място, от което в неотложни случаи представител/оторизиран служител на 

възложителя може пряко да закупи необходима на възложителя резервна част от обособена 

позиция № …  

  10. Задължавам се върху опаковката на всяка доставяна резервна част да бъде 

изписан каталожен номер и баркод. 

  11. Предлагам гаранционен срок за доставяните резервни части в размер на ……. 

месеца (не по-кратък от срока, определен от производителя на частите и не по-малко от 

12 месеца), считано от датата на издаване на фактурата и предаването на доставката. 

  12. Съгласен(ни) сме да изпълняваме настоящата обществена поръчка за срок от 30 

(тридесет) месеца, считано от датата на сключване на договора за изпълнение на 

поръчката. 

  13. Място на изпълнение на поръчката: заявените резервни части се предават по 

избор на представителите/оторизираните служители на възложителя: 

  1/ в склада на изпълнителя на представител на възложителя или 

  2/ в склада на възложителя от представител на изпълнителя. 

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

(невярното се изтрива или зачертава) подизпълнители: … Участието на 

подизпълнителите е в размер … % от общия дял на обособената позиция (посочва се % за 

всеки от подизпълнителите). Същите ще изпълняват .... (описва се конкретната част от 

предмета на поръчката за всеки от подизпълнителите).  
   
ПРИЛОЖЕНИЯ: 

1. ............................................... 

2. ……………………………… 

 

Дата: .....................20….. г.                                 Подпис и печат:  ……............................ 
 

 

Забележка: участникът има право по своя преценка да допълва предложението си извън 

определеното по-горе минимално задължително съдържание.  

 

 

 

            

 



 

  

 

 

 

       Образец - приложение № 8 

                                                            /за обособена позиция № 4/ 

 

 

 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

 

от........................................................................................................................... 

(фирма/наименование на участника в откритата процедура) 

по Обособена позиция № … 

на обществена поръчка, открита с Решение № ……/……2019 г. на началника на 

НСО 

 

      ДО  

      НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА  

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

 

 

Уважаеми представители на Националната служба за охрана, 

 

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

на обществена поръчка с предмет „Периодична доставка на резервни части за моторни 

превозни средства“, открита с решение № …../……….2019 г. на началника на НСО, 

подписаният(те) ………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………, 

представляващ(и)..................……………………………, заявяваме следното:   

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

обособена позиция № … на поръчката с предмет „Периодична доставка на резервни части 

за моторни превозни средства“, открита с решение № ……/……….2019 г. на началника на 

НСО.   

2. Запознат(и) съм(сме) с цялата документацията за участие по горепосочената 

обществена поръчка, включително с: техническите спецификации и условията за 

изпълнение на поръчката, приложенията към документацията и проекта на договор. 

Заявявам/е, че приемам/е изцяло всички условия и изисквания на възложителя по 

обществената поръчка, относими към обособена позиция № …. Заявявам/е, че приемам(е) 

изцяло и без възражения проекта на договор от документацията на обществената поръчка.  

 3. Декларирам/е, че представляваният от мен/нас участник притежава 

сертификат/и за качество, удостоверяващ/и, че предлаганите резервни части са 

произведени по спецификациите и производствените стандарти на производителите на 

посочените в техническата спецификация марки моторни превозни средства и са 

идентични с първоначално влаганите части при производството на моторни превозни 

средства. Сертификатите са в съответствие с прилаганите европейски регламенти или 

еквивалентни. 

 4. При сключване на договор за изпълнение на обособена позиция № … се 

задължавам да предоставя на възложителя постоянен достъп онлайн (online) до 

складовите си наличности от резервни части или справка за тях по телефон, по имейл 

или факс. 

  5. Резервните части в офертата ми са идентифицирани (обозначени) със 

съответните каталожни (номенклатурни) номера. 



 

  

 

 

 

  6. Задължавам се при сключване на договор за изпълнение на обособена позиция № 

… и за срока за изпълнение на договора да разполагам със склад или магазин на 

територията на гр. София, в който да се извършва продажба на резервни части - предмет на 

обособена позиция № …. „Склад или магазин“ по смисъла на предходното изречение 

означава място, от което в неотложни случаи представител/оторизиран служител на 

възложителя може пряко да закупи необходима на възложителя резервна част от обособена 

позиция № ….  

  7. Задължавам се върху опаковката на всяка доставяна резервна част да бъде 

изписан каталожен номер и баркод. 

  8. Предлагам гаранционен срок за доставяните резервни части в размер на ……. 

месеца (не по-кратък от срока, определен от производителя на частите и не по-малко от 

12 месеца), считано от датата на издаване на фактурата и предаването на доставката. 

  9. Съгласен(ни) сме да изпълняваме настоящата обществена поръчка за срок от 30 

(тридесет) месеца, считано от датата на сключване на договора за изпълнение на 

поръчката. 

  10. Място на изпълнение на поръчката: заявените резервни части се предават по 

избор на представителите/оторизираните служители на възложителя: 

  1/ в склада на изпълнителя на представител на възложителя или 

  2/ в склада на възложителя от представител на изпълнителя. 

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

(невярното се изтрива или зачертава) подизпълнители: … Участието на 

подизпълнителите е в размер … % от общия дял на обособената позиция (посочва се % за 

всеки от подизпълнителите). Същите ще изпълняват .... (описва се конкретната част от 

предмета на поръчката за всеки от подизпълнителите).  

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

1. ............................................... 
2. ……………………………… 

 

Дата: .....................20…. г.                           Подпис и печат:  ……............................ 
 

Забележка: участникът има право по своя преценка да допълва предложението си извън 

определеното по-горе минимално задължително съдържание.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

Образец - приложение № 9  

 

 

     Д Е К Л А РА Ц И Я 

за спазване задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, 

закрила на заетостта и условията на труд 

 (по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „д“ от ППЗОП) 

  

  

    Подписаният/-та_____________________________________________________, 

                                                     (име, презиме и фамилия)  

ЕГН ____________________, в качеството си на ____________________ (посочва се 

съответното качество на лицето) - представляващ _________________________ 

(посочва се юридическо лице, едноличен търговец, обединение, в т. ч. обединение, което 

няма правна форма, участник в обединение) - участник в процедура за възлагане на 

обществена поръчка с предмет „Периодична доставка на резервни части за моторни 

превозни средства“, открита с решение № …../……..2019 г. на началника на НСО, 

 

ДЕКЛАРИРАМ пред възложителя, че: 
 

при изготвяне на офертата на представлявания от мен участник са спазени 

задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на 

заетостта и условията на труд.   

 

 

 

 

Дата ______________ г.               ДЕКЛАРАТОР:      

                                                                          подпис и печат    

 

       

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

       Образец - приложение № 10 

                        

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я* 

по чл. 101, ал. 11 ЗОП 

 

Подписаният (ата): 

__________________________________________________________________, 

     (име, презиме и фамилия) 

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

издадена на _____________ от ___________________, ЕГН _________________, - 

___________________________________________________________________, 

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

в ___________________________________, със седалище и адрес на управление 

(наименование на ЮЛ, ФЛ, ЕТ, обединение) 

______________________________, ЕИК/ЕИК по БУЛСТАТ:_____________, 

участник в процедура с предмет „Периодична доставка на резервни части за моторни 

превозни средства“, открита с решение № ___/____2019 г. на началника на НСО, 

 

ДЕКЛАРИРАМ пред възложителя, че: 

 

 ________________________ - участник в процедурата не е свързано лице по 

смисъла на § 2, т. 45 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки 

с друг участник в процедурата. 

 

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

Известно ми е, че при промени в декларираните обстоятелства в процеса на 

провеждане на процедурата, съм длъжен да уведомя възложителя за това в 3-дневен 

срок от настъпването им. 

 

 

Дата ________20___ г.           ДЕКЛАРАТОР: ___________________ 

 подпис и печат    

 

 

         

 

 

* Обстоятелствата в настоящата декларация се отнасят за участника, за всеки от 

участниците в обединение, което не е ЮЛ. Декларацията се представя от едно от лицата, 

които могат самостоятелно да представляват съответното юридическо лице.  

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

                Образец - приложение № 11 

 

      

 

    Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

във вр. с чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните 

с тях лица и техните действителни собственици 

 

Подписаният (ата): 

__________________________________________________________________, 

           име, презиме и фамилия 

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

издадена на _____________ от ___________________, ЕГН _________________, - 

___________________________________________________________________, 

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

в ___________________________________, със седалище и адрес на управление 

наименование на ЮЛ, ФЛ, ЕТ, обединение 

_____________________________, ЕИК/ЕИК по БУЛСТАТ:_____________, 

участник/участник в обединение, което не е ЮЛ, в ограничена процедура с предмет 

„Периодична доставка на резервни части за моторни превозни средства“, открита с 

решение № …/………..2019 г. на началника на НСО, 

 

        ДЕКЛАРИРАМ пред възложителя, че: 

 

1. Представляваният от мен участник – дружество по смисъла на § 1, т. 1 от ДР на 

Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 

юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните 

действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРС): 

 

-*не е/е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, а именно 

…………………………………………………………(*отбелязва се вярното);  

 

-** не е/е свързано с лица, регистрирани в юрисдикция с преференциален данъчен 

режим, а именно с: .................................................. (**отбелязва се вярното). 

 

2. *** За представлявания от мен участник са налице изключенията, предвидени в 

чл. 4, т….. от ЗИФОДРЮПДРС. (*** попълва се, ако дружеството е регистрирано в 

юрисдикция с преференциален данъчен режим или е свързано с лица, регистрирани в 

юрисдикции с преференциален данъчен режим). 

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на 

неверни данни. 



 

  

 

 

 

Известни са ми последиците, произтичащи от чл. 5, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРС, 

когато  въз основа на неверни данни е приложено изключение по чл. 4 от същия закон. 

Известно ми е, че при промени в декларираните обстоятелства в процеса на 

провеждане на процедурата, съм длъжен да уведомя възложителя за това в 3-дневен 

срок от настъпването им. 

 

Дата на декларирането:                                    Подпис и печат: 

 

……………… 20…….. г.          

         1. ..................................................... 

                        

      2. ..................................................... 

        

Забележки: 

1. По смисъла на § 1, т. 1 от ДР на ЗИФОДРЮПДРС „дружество“ е всяко юридическо 

лице, неперсонифицирано дружество и друга структура, получаваща статута си от 

законодателството на държавата, в която е регистрирано, без оглед на формата на 

сдружаване, учредяване, регистрация или друг подобен критерий. 

2. Декларацията се попълва за всеки участник/ участник в обединение, което не е 

юридическо лице. Достатъчно е подаването на декларация от едно от лицата, които могат 

самостоятелно да представляват съответния участник/участник в обединение. 

 

 

                                            

 

 

              

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

Образец - приложение № 12 

                                         Д Е К Л А Р А Ц И Я 

по  чл. 59, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 59, ал. 3  

от Закона за мерките срещу изпирането на пари 

 

Подписаният(ата):______________________________________________________, 

     (име, презиме и фамилия) 

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

издадена на _____________ от ___________________, ЕГН _________________, - 

___________________________________________________________________, 

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

в ___________________________________ (наименование на ЮЛ, ФЛ, ЕТ, обединение) 

с ЕИК: ________________, участник в процедура с предмет „Периодична доставка на 

резервни части за моторни превозни средства“, открита с решение № …../……2019 г. 

на началника на НСО, 

ДЕКЛАРИРАМ пред възложителя, че: 

действителен собственик по смисъла на § 2, ал. 1 от Допълнителните разпоредби 

на Закона за мерките срещу изпирането на пари на горепосоченото юридическо лице е 

следното физическо лице/са следните физически лица: 

1. .................................................................................................................................................. 

(име, презиме, фамилия) 

ЕГН ....................................................................., 

постоянен адрес ........................................................., 

гражданство ............................................................., 

документ за самоличност ................................................., 

2. ......................................................................, 

(име, презиме, фамилия) 

ЕГН ....................................................................., 

постоянен адрес ........................................................., 

гражданство ............................................................., 

документ за самоличност .................................................. 

3. ......................................................................, 

(име, презиме, фамилия) 

ЕГН ....................................................................., 

постоянен адрес ........................................................., 

гражданство ............................................................., 

документ за самоличност .................................................. 

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за 

деклариране на неверни обстоятелства. 

 

Дата на деклариране: _______________ г.         ДЕКЛАРАТОР: ________________ 

                                                   подпис и печат    

 
 

Забележка: попълва се от представляващия участника – ЮЛ, съгласно вписването по 

актуална търговска регистрация, както и от всяко от лицата представляващи членовете на 

обединението. 

                                 

 



 

  

 

 

 

Образец - приложение № 13 
/прилага се за обособени позиции с номера 1, 2 и 3/ 

 

 

     

Ц Е Н О В О   П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е 

 

от........................................................................................................................... 

(дружество/наименование на участника в откритата процедура) 

по Обособена позиция № …. 

на обществена поръчка, открита с Решение № …/……2019 г. на началника на НСО 

 

 

      ДО  

      НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА  

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

 

 

Уважаеми представители на Националната служба за охрана, 

 

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

на обществена поръчка с предмет „Периодична доставка на резервни части за моторни 

превозни средства“, открита с решение № …../………..2019 г. на началника на НСО, 

подписаният(те) ………………………………………………., представляващ(и) и 

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

1. Предлаганата от мен(нас) цена на всяка от резервните части, посочени в 

техническата спецификация - списъците на Приложение № … по обособена позиция № 

… е, както следва:  

 

    

Номер 

 по ред 

 

Наименование на резервната част 

 

            Каталожен 

(номенклатурен) номер 

Единична 

 цена в 

лева 

 с ДДС  

1   ХХХ.ХХ 

2   ХХХ.ХХ 

3   ХХХ.ХХ 

  Обща цена в лева с ДДС ХХХ.ХХ 

 

……………………………………………………………………………………………

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

…………….. /В таблицата се добавят толкова редове, колкото са резервните части в 

техническата спецификация – списъка/списъците на съответното приложение от 

настоящата документация за съответната обособена позиция./ 



 

  

 

 

 

Представям ценовото си предложение, посочено в горната таблица и на 

електронен носител във формат MS Excel. 
Посочените цени са с включен ДДС. Цените са посочени с точност до втория 

знак след десетичната запетая, освен в случаите, когато и двата знака след 

десетичната запетая са нули. 

Резервните части са идентифицирани (обозначени) със съответните каталожни 

(номенклатурни) номера. 

 

2. Резервните части, посочени в т. 1, се разпространяват в рамките на 

дистрибуторската система, установена от производителя на … /посочва се марката 

автомобил/, включваща територията на Република България. 

3. Заявявам(е), че предложената от мен(нас) в настоящото Ценово предложение 

цена на резервните части по т. 1 не подлежи на промяна за целия срок на действие на 

договора освен в случаите, когато е в полза на възложителя.  

4. Задължаваме се да доставяме на възложителя и други резервни части освен 

посочените в техническата спецификация - списъците на Приложение № … за 

обособена позиция № …, като цената на частите, които не са посочени в т. 1 от 

настоящото ценово предложение се формира на основата на действащата към момента 

на доставката ценова листа на дребно с прилагане на процент търговска отстъпка в 

размер на …. % (словом: … процента). 

 

 

 

 

Дата: ……………… 20……… г.                       Подпис и печат: ............................................. 

  

 

 

 

Забележка: участникът има право по своя преценка да допълва ценовото си предложение 

извън определеното по-горе минимално задължително съдържание.  

                        

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

                    Образец - приложение № 14          
                                                                       /прилага се за обособена позиция № 4/ 

     

Ц Е Н О В О   П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е 

 

от........................................................................................................................... 

(фирма/наименование на участника в откритата процедура) 

по Обособена позиция № …. 

на обществена поръчка, открита с Решение № .../……2019 г. на началника на НСО 

 

 

      ДО  

      НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА  

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

 

 

Уважаеми представители на Националната служба за охрана, 

 

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

на обществена поръчка с предмет „Периодична доставка на резервни части за моторни 

превозни средства“, открита с решение № …/……2019 г. на началника на НСО, 

подписаният(те) ………………………………………………., представляващ(и) и 

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

1. Предлаганата от мен(нас) цена на всяка от резервните части, посочени в 

техническата спецификация - списъците на Приложение № … по обособена позиция № 

… е, както следва:  

 

    

Номер 

 по ред 

 

Наименование на резервната част 

 

            Каталожен 

(номенклатурен) номер 

Единична 

 цена в 

лева 

 с ДДС  

1   ХХХ.ХХ 

2   ХХХ.ХХ 

3   ХХХ.ХХ 

  Обща цена в лева с ДДС ХХХ.ХХ 

 

……………………………………………………………………………………………

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

…………….. /В таблицата се добавят толкова редове, колкото са резервните части в 

техническата спецификация – списъка/списъците на съответното приложение от 

настоящата документация за съответната обособена позиция./ 

Представям ценовото си предложение, посочено в горната таблица и на 

електронен носител във формат MS Excel. 



 

  

 

 

 

Посочените цени са с включен ДДС. Цените са посочени с точност до втория 

знак след десетичната запетая, освен в случаите, когато и двата знака след 

десетичната запетая са нули. 

Резервните части са идентифицирани (обозначени) със съответните каталожни 

(номенклатурни) номера. 

2. Заявявам(е), че предложената от мен(нас) в настоящото Ценово предложение 

цена на резервните части по т. 1 не подлежи на промяна за целия срок на действие на 

договора освен в случаите, когато е в полза на възложителя.  

3. Задължаваме се да доставяме на възложителя и други резервни части освен 

посочените в техническата спецификация - списъците на Приложение № … за 

обособена позиция № …, като цената на частите, които не са посочени в т. 1 от 

настоящото ценово предложение се формира на основата на действащата към момента 

на доставката ценова листа на дребно с прилагане на процент търговска отстъпка в 

размер на …. % (словом: … процента). 

 
 

 

 

Дата: ……………… 20…….. г.                        Подпис и печат: ............................................. 

  

 

 

 

Забележка: участникът има право по своя преценка да допълва ценовото си предложение 

извън определеното по-горе минимално задължително съдържание.  

                        

 

 

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

    Приложение № 15 

 

              ПРОЕКТ! 

 

 

 

Д О Г О В О Р 
 

по Обособена позиция № … 

на обществена поръчка, открита с Решение № …../…………2019 г. на началника на НСО 

 

 

Днес, ................ 20.…. год., в гр. София, между: 

НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА (НСО), с адрес гр. София, бул. 

„Черни връх” № 43, БУЛСТАТ 000698427, представлявана от … – началник на НСО, 

наричана по-долу 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 ........................., представлявано от ...................... – ..........................., 

определено за изпълнител на обществена поръчка с Решение № ........... от .............. г. на 

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

на основание чл. 112, във връзка с чл. 109 от Закона за обществените поръчки, 

след проведена процедура на възлагане на обществена поръчка, открита с Решение №  

…… от …….. 2019 г. на началника на НСО, се сключи настоящият договор за следното: 
 

РАЗДЕЛ І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
 

Чл. 1.1 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да доставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заявени от 

него резервни части за моторни превозни средства, а ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да 

приема доставените резервни части и да ги заплаща при условията на този договор. 

Чл. 1.2. Номенклатурата на предлаганите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ резервни части по 

видове и съответните единични цени са отразени в ценовата листа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 

която е предоставена на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на технически носител. Измененията на 

ценовата листа се предоставят на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на електронни адреси …. най-малко 

една седмица преди влизане в сила на ценовото изменение. 

Чл. 1.3. „Резервни части” по смисъла на този договор са нови и неупотребявани 

резервни части и консумативи към тях. 

Чл. 1.4. Страните по този договор са обвързани от: 

а/ условията и изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в решението за 

откриване на горепосочената процедура, обявлението и документацията за участие на 

същата; 

б/ офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по откритата с Решение № … от ……. 2019 г. на 

началника на НСО процедура. 

 

      РАЗДЕЛ ІІ. СРОК НА ДОГОВОРА. МЯСТО, СРОК И НАЧИН НА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАЯВКИТЕ 
 

Чл. 2.1. Настоящият договор е със срок на действие от тридесет месеца, считано 

от датата на сключване на договора. 



 

  

 

 

 

Чл. 2.2. Всяка доставка се извършва по предварителна заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

и се изпълнява в следните срокове, считано от момента на заявката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:  

а/ в работния ден на подаването на заявката за артикули, които са налични в 

склада на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Ако заявката е направена след 15.00 часа и стоката трябва 

да се предаде в склада на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, заявката се изпълнява в рамките на 

следващия работен ден.   

б/ до десет работни дни за артикули, които не са налични в склада на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и са налични в склад на доставчика на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

Чл. 2.3. Заявените резервни части се предават по избор на представителите или 

оторизираните служители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

1. в склада на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или 

2. в склада на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
 

РАЗДЕЛ ІІІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ЗАПЛАЩАНЕ НА ИЗВЪРШЕНИТЕ 

ДОСТАВКИ 
 

Чл. 3.1. Всяка доставена резервна част се остойностява като: 

 а/ за резервните части, посочени в техническата спецификация - списъците на 

Приложение № … по обособена позиция № … се прилагат цените, посочени в т. 1 от 

Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

б/ за резервните части, непосочени в техническата спецификация - списъците на 

Приложение № … по обособена позиция № … се прилагат търговски отстъпки от 

действащата към момента на заявката ценова листа на дребно на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 

съгласно т. 3 от Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а именно: …. 

В цената са включени всички разходи по доставката. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има 

право да дава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и по-голям процент търговска отстъпка. 

За всяка доставка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава фактура в лева. 

Чл. 3.1.1. Прогнозната стойност на обособена позиция № ……… е ……………… 

(словом………………….) лева без ДДС. 

Чл. 3.1.2. Възложителят не се задължава да заявява и съответно закупи от 

изпълнителя резервни части на стойност, равна или близка на прогнозната стойност на  

обособена позиция № …. Възложителят има право да заявява и закупува съобразно 

възникналите негови потребности от резервни части - предмет на обособена позиция № 

…. 

Чл. 3.2. Начин на заплащане на доставките: за всяка отделна доставка 

възложителят има право да избере начина на плащане на доставените резервни части - в 

брой или по банкова сметка изпълнителя, като при плащане по банков път срокът за 

плащане е до 30 календарни дни след издаване на фактурата и предаването ѝ на 

възложителя заедно с доставката. 

Чл. 3.2.1. Плащания към изпълнителя се извършват само след като възложителят 

извърши проверка в НАП съгласно решение на МС № 592/21.08.2018 г. (за установяване 

на наличие или липса на просрочени публични задължения от страна изпълнителя на 

обществената поръчка) и отговор от страна на НАП, че изпълнителят няма просрочени 

публични задължения. В случай, че лицето има такива задължения – възложителят 

извършва плащането към НАП, а не към изпълнителя. 

Чл. 3.3. При заплащане на доставка/ки по банков път, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

превежда дължимата сума по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

IBAN: ...........................  

BIC: .............................. 

Банка: .......................... 



 

  

 

 

 

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

 

РАЗДЕЛ ІV. ГАРАНЦИОННА ОТГОВОРНОСТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
 

Чл. 4.1. Гаранционният срок за дефект в доставяните резервни авточасти е … 

месеца, без ограничение на пробега на автомобила. Гаранционният срок започва да тече 

от датата на издаване на фактурата и предаването на доставката. 

Чл. 4.2. Когато се установи дефект в доставената или несъответствие между 

поръчаната и доставената резервна част преди вграждането ѝ в автомобил, представител 

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ уведомява и връща резервната част, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ я заменя с 

нова. 

Чл. 4.3. Когато се прояви дефект на доставената резервна част в гаранционния 

срок, представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ уведомява представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 

връща дефектната резервна част, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ я заменя с нова. 
 

       РАЗДЕЛ V. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 
 

Чл. 5.1. Преди момента на подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя 

документ за гаранция за изпълнение в размер 3 % (три процента) от неговата стойност 

без вкл. ДДС. За целите на определянето на размера на гаранция за изпълнение на 

договора за стойност на договора се приема прогнозната стойоност на съответната 

обособена позиция без вкл. ДДС. 

Чл. 5.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сам избира формата на гаранцията за изпълнение - 

парична сума, банкова гаранция или застраховка, обезпечаваща изпълнението чрез 

покритие на отговорността на изпълнителя. Изпълнителят е длъжен да спазва следните 

условия във връзка с избраната от него форма на гаранцията за изпълнение:  

а/ при избор на форма парична сума, гаранцията се внася в сметка на 

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

BNBGBGSD. 

б/ банкова гаранция за изпълнение се издава в полза на възложителя и е 

неотменяема, безусловна и изискуема при първо поискване, в което възложителят заяви, 

че изпълнителят не е изпълнил задължение/я по договора и/или ги е изпълнил неточно. 

Влиза в сила от датата на издаването ѝ и има срок на валидност равен на срока на 

договора, удължен с два месеца.  

в/ застраховката, която обезпечава изпълнението, чрез покритие на отговорността 

на изпълнителя, е със срок на валидност равен на срока на договора, удължен с два 

месеца. Възложителят следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по тази 

застраховка. Застраховката следва да покрива отговорността на изпълнителя и не може 

да бъде използвана за обезпечение на отговорността на изпълнителя по друг договор. 

Текстът на застраховката се съгласува с възложителя. 

Чл. 5.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ използва гаранцията за изпълнение, когато констатира, 

че ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не е изпълнил задължение по договора или го е изпълнил неточно. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои/прихване такава част от гаранцията, независимо 

от формата ѝ, която покрива отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от неизпълнението или 

неточното изпълнение. От гаранцията могат да се усвояват суми за неустойки и 

обезщетения. 

Чл. 5.4. Ако не са налице основания за отговорност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията/остатъка от нея в срок от 10 (десет) работни 

дни след прекратяване действието на договора и писмено поискване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 



 

  

 

 

 

до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията без да дължи лихви 

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

      РАЗДЕЛ VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
 

Чл. 6.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заявява на електронния адрес или на факса на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимите му резервни части и ги получава в срока по чл. 2.2. По 

избор на оторизираните служители на възложителя заявяването може да стане и по друг 

обичаен начин. 

Чл. 6.2. …. е електронният адрес на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, на който ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

или овластените от него лица изпращат заявки по настоящия договор.  

Чл. 6.3. …. е номерът на факса на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, на който ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

или овластените от него лица изпращат заявки по настоящия договор.  

Чл. 6.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен чрез свой служител да информира 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за констатирани различия между доставените резервни части и 

отразеното за тях в придружаващите ги документи, както и за възникнали основания за 

рекламация и реализиране на гаранционна отговорност.   

Чл. 6.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя своите служители … да организират, 

ръководят и контролират прилагането на настоящия договор от страна на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
 

            РАЗДЕЛ VІI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
 

Чл. 7.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ оказва съдействие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при 

заявяването (специфицирането) на резервните части като проверява и актуализира 

номенклатурните номера съгласно направената заявка и дава предварителна 

информация за условията на доставката. 

Чл. 7.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да приема обратно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 

да възстановява незабавно цената на заявени погрешно резервни части, които са били 

налични в склада на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в срок до 5 работни дни от предаването на 

доставката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл. 7.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да приема обратно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 

да възстановява незабавно цената на заявени погрешно резервни части, които не са били 

налични в склада на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след одобрение на искането за връщане от страна 

на доставчика на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. 7.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира, че ще доставя/продава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

резервни части от своята складова наличност.  

Чл. 7.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предоставя на електронните адреси на 

представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ … информация за всяка предстояща промяна в 

ценовата листа на резервните части, най-малко една седмица преди влизане в сила на 

ценовото изменение.  

Чл. 7.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ определя своите служители … да организират, 

ръководят и контролират прилагането на настоящия договор от страна на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. 7.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведоми незабавно представители на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при невъзможност да достави резервните части в срока по чл. 2.2. от 

този договор. 

Чл. 7.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да доставя и предава с фактура заявените 

резервни части. 



 

  

 

 

 

Чл. 7.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предоставя безплатно на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ актуална каталожна информация на електронен носител, като броят на 

персоналните компютри, на които ще бъде инсталирана каталожната информация се 

определя от оторизираните служители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ … 

Чл. 7.10. Изпълнителят е длъжен да сключи договор за подизпълнение, когато е 

обявил в офертата си ползването на подизпълнител. Във връзка с ползването на 

подизпълнител/и, изпълнителят е длъжен да спази всички императивни изисквания, 

предвидени в ЗОП, ППЗОП, както и изискванията, предвидени в одобрената от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документацията за участие в обществената поръчка. 

Чл. 7.11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отговаря за изпълнението от своите 

подизпълнители (в случай, че ползва такива) като за свое. 

Чл. 7.12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право при точно изпълнение на заявките на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да получава договорената цена за извършените доставки. 
 

     РАЗДЕЛ VІІI. ОТГОВОРНОСТ И НЕУСТОЙКИ 
 

Чл. 8.1. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не достави заявени от представителите на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ резервни части в срока по този договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 1 % (един процент) от стойността на 

недоставените резервни части за всеки ден забавяне на доставката, но не повече от 15 % 

(петнадесет процента) от стойността на недоставените резервни части. 

Чл. 8.2. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ забави доставката по конкретна заявка с повече от 

15 (петнадесет) работни дни, то ще се счита, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е в съществено 

неизпълнение на договора, като в такъв случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право: 

а/ да развали едностранно и без предизвестие договора поради неизпълнение от 

страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В този случай на разваляне на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

има право на неустойка в размер на гаранцията за изпълнение на договора, или 

б/ да откаже да приеме закъснялата доставка и да закупи недоставените резервни 

части от трето лице. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не дължи неустойката по чл. 8.1., 

а дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 40 % (четиридесет процента) от 

стойността на недоставените в срок резервни части. 

Чл. 8.3. Отделно от неустойките по предходните членове, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

отговаря за всички вреди, настъпили вследствие на доставена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

дефектна резервна част. В тези случаи, ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е заплатил дължимото на 

трето лице обезщетение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска платеното от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. 8.4. При неизпълнение на задълженията си за заплащане в срока по чл. 3.2., 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи законната лихва за периода на забавата. 

Чл. 8.5. При неизпълнение на договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, довело до 

развалянето му от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, включително в случая по чл. 8.2., 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер равен на размера на 

гаранцията за изпълнение на договора. 

Чл. 8.6. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отправи към ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ изявление 

за едностранно прекратяване на настоящия договор, без да има основание за това, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 30 % (трийсет 

процента) от прогнозната стойност на обществената поръчка без ДДС (последната е 

посочена в документацията и обявлението на обществената поръчка). 

Чл. 8.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прихване дължима от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

неустойка от представената гаранция за изпълнение на договора. 



 

  

 

 

 

Чл. 8.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да търси обезщетение за вреди по общия 

ред, ако тяхната стойност е по-голяма от изплатените неустойки по реда на този раздел. 
 

           РАЗДЕЛ IХ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 
 

Чл. 9. Настоящият договор се прекратява: 

1/ с изтичане на неговия срок; 

2/ по взаимно съгласие между страните, изразено писмено; 

3/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може едностранно да прекрати договора с писмено 

двуседмично предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не 

дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойки и обезщетения и не е длъжен да съобщава на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ мотивите си за прекратяването с предизвестие. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е 

длъжен да заплати извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ доставки по изпълнение 

на договора до момента на прекратяването с предизвестие.  

Чл. 9.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно без 

предизвестие, с писмено уведомление, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ: 

а/ забави изпълнението на някое от задълженията си по договора дотолкова, че 

изпълнението на задължението стане безполезно за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

б/ не изпълни точно някое от задълженията си по договора; 

в/ използва подизпълнител, без да е посочил това в офертата си, или използва 

подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му; 

г/ бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност 

или ликвидация.  

Чл. 9.2. Уведомлението на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за едностранно прекратяване на 

договора, на основанията, предвидени в този раздел или в ЗОП, се счита за получено от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако е изпратено на посочен в този договор/интернет страницата на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ факс/електронен адрес. Ако желае, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да 

използва други/и други способи за уведомяване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
 

                  РАЗДЕЛ Х. ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТИ 
 

Чл. 10. Данните за контакти на страните по договора са: 

На ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: гр. ……………., .............., тел. .............., факс .........., e-mail: 

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

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

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

          РАЗДЕЛ XІ. ОБЩИ УСЛОВИЯ 
 

Чл. 11.1. Настоящият договор определя общите условия, при които ще се 

извършва доставката на резервните части от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 

валидни за всяка отделна заявка, чрез която се конкретизира предмета на доставката, 

количеството, цената и сроковете на изпълнение. 

Чл. 11.2. Страните по договора не могат да го изменят, освен в случаите по чл. 

116. 

Чл. 11.3. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, 

произтичащи от този договор, на трета страна, освен в случаите по чл. 116, ал. 1, т. 5 и 

чл. 117 от ЗОП. 

Чл. 11.4. Възникналите противоречия по тълкуването и изпълнението на договора 

страните ще отстраняват с преговори, а при непостигане на съгласие спорът ще се 

решава от компетентния български съд.  



 

  

 

 

 

Чл. 11.5. За неуредените с този договор отношения между страните ще се 

прилагат разпоредбите на действащата в страната нормативна уредба. 

Чл. 11.6. Договорът влиза в сила от датата на подписването му от двете страни. 

Чл. 11.7. Всяка от страните декларира, че с подписване на настоящия договор е 

дала доброволно съгласие за обработка и съхранение на описаните в договора и 

приложенията към него лични данни, което се счита за дадено изрично съгласие по 

смисъла на Общия регламент относно защитата на данните и Закона за защита на 

личните данни. 

 

Договорът се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всяка 

от страните. 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                              ИЗПЪЛНИТЕЛ: 


