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        Приложение № 1 

        към обява за събиране на оферти 

 

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ И ИЗИСКВАНИЯ 

 

за изготвяне на оферта за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава 

двадесет и шеста от ЗОП, чл.187 - чл. 188 от Закон за обществените поръчки с 

предмет: „Доставка на почистващи препарати, консумативи и пособия за нуждите на 

Националната служба за охрана (НСО)“ 

 

 

Възложител на обществената поръчка е началника на Националната служба за 

охрана (НСО), публичен възложител по смисъла на чл. 5, ал. 2, т. 13 от Закона за 

обществените поръчки (ЗОП), адрес на НСО: гр. София 1407, бул. „Черни връх” № 43.  

 

Кратко описание на поръчката: 

 

1. Обект на обществената поръчка е доставка на стоки, осъществявана чрез покупка 

по чл. 3, ал. 1, т. 2 от Закон за обществените поръчки (ЗОП).  

 

2. Предмет на поръчката:  
„Доставка на почистващи препарати, консумативи и пособия за нуждите на НСО” по 

2 (две) обособени позиции:  

А. позиция № 1: „Доставка на почистващи препарати, консумативи и пособия“;  

Б. позиция № 2: „Доставка на автомобилни почистващи препарати и автомобилна 

козметика“. 

Участниците могат да подават оферта за едната или за двете обособени позиции.   
 

*Забележка относно обособена позиция № 1: 

На основание чл. 12 от ЗОП поръчката по обособена позиция № 1 е предназначена 

за възлагане на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, тъй 

като части от предмета на поръчката попадат в списъка на стоките и услугите 

съобразно Общия терминологичен речник (CPV), предназначени за възлагане на 

специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, приет с решение на 

Министерски съвет № 591 от 18.07.2016 г.  

При възлагане на обществените поръчки по чл. 12 от ЗОП могат да участват лица, 

при условие че най-малко 30 на сто от списъчния им състав е от хора с увреждания или 

такива в неравностойно положение. Лицата трябва да са регистрирани като 

специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания най-малко три години 

преди датата на откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка. 

Специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания могат да 

участват в обществена поръчка, при условие че могат да изпълнят най-малко 80 на сто 

от нейния предмет със собствени машини, съоръжения и човешки ресурс. За изпълнение 

на условието те могат да ползват подизпълнители или да се позовават на капацитета на 

трети лица, ако подизпълнителите или третите лица са специализирани предприятия или 

кооперации на хора с увреждания. 

На основание чл. 12, ал. 7 от ЗОП, оферти за обособена позиция № 1 могат да 

подават и други заинтересовани лица, освен тези, за които обособената позиция е 

запазена, но офертите им се разглеждат само ако няма допуснати оферти от 

специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, или от стопански 

обекти, чиято основна цел е социално и професионално интегриране на хора с увреждания 

или хора в неравностойно положение.  

 

3. Срок на изпълнение на поръчката по двете обособени позиции:  



2 

 

От датата на влизане в сила на договора до 31.12.2020 г. или до изчерпване на 

предвидения финансов ресурс (прогнозна стойност) за съответната позиция, което от двете 

обстоятелства настъпи първо.  
 

 4. Прогнозна стойност на поръчката 

Общата прогнозна стойност на поръчката е в размер на 69 000 (шестдесет и девет 

хиляди) лева без ДДС, разделена по обособени позиции както следва: 

Обособена позиция № 1: 48 500 лв. без ДДС; 

Обособена позиция № 2: 20 500 лв. без ДДС. 
 

 Посочената прогнозна стойност е максималният финансов ресурс, който 

Възложителят може да осигури. Офертата на участник, предложил цена за изпълнение на 

поръчката по съответната обособена позиция по-висока от максималния финансов 

ресурс за обособената позицията, с който разполага Възложителя, няма да бъде допусната 

до разглеждане.  

При възникнала необходимост, Възложителят може да поръчва и номенклатури от 

пълната ценова листа на участника извън описаните в техническата спецификация по 

обособена позиция № 1 и по обособена позиция № 2, в обем до 20 % от финансовия ресурс 

по съответната обособена позиция по т. 4 без да надвишава прогнозната стойност на 

съответната обособена позиция. 

5. Критерий за възлагане на поръчката: 

Критерият за възлагане на поръчката е „икономически най-изгодна оферта“ по 

смисъла на чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП - „най-ниска цена“.  На първо място се класира 

участникът, предложил в офертата си най-ниска обща цена за изпълнение на поръчката.  

 И за двете обособени позиции (обособена позиция № 1 „Доставка на почистващи 

препарати, консумативи и пособия“ и обособена позиция № 2 „Доставка на автомобилни 

почистващи препарати и автомобилна козметика“), участниците трябва да представят 

своите ценови предложения  писмено и на електронен носител във формат MS Excel 

попълнена следната таблица: 
 

№ Вид артикул 

Наименование/ марка 

на предлагания 

артикул 

Мярка Ед. цена К- во 
Обща 

стойност 

1       

2       

…       

Обща стойност (без ДДС) Цп𝒊 
  

В таблицата се посочвата както общaта цена (стойност) на оценяваната оферта, така 

и единични цени за всеки един артикул от Техническата спецификация по съответната 

обособена позиция.  

Цп𝑖 е общaта цена (стойност) без ДДС на оценяваната оферта, която се получава като 

сбор от всички произведения на единичните цени без ДДС на различните номенклатури и 

прогнозните количества.   

За срока на изпълнение на договора за обществената поръчка Възложителят има 

право да възлага по-малко или повече от прогнозното количество за всеки артикул от 

техническата спецификация по двете обособени позиции, както и да не възлага доставката 

на даден такъв. 

 

Ценовото предложение се попълва по образеца за съответната обособена позиция, 

приложение към документацията, и задължително включва предложение за единични цени 

в български лева на всички артикули по техническата спецификация.  
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Изисквания и указания на Възложителя относно ценовото предложение: 

а) Възложителят ще разгледа и оцени посочените от участника цени в образеца. Това 

важи и в случай на допуснати грешки и/или пропуски при изписването (напр. неправилно 

поставяне на десетичната запетая, сгрешени цифри и т.н.) на единичните цени при 

попълването на образеца на ценовото предложение от участника, т.е. оценява се реално 

изписаното. В случай на неправилно изчисление от участника на общата цена, 

Възложителят прави изчисления и оценява реалния аритметичен сбор на всички 

произведения на единичните цени без ДДС на различните номенклатури и прогнозните 

количества. 

б) Всеки участник посочва единичните цени в български лева без ДДС за отделните 

артикули по Техническата спецификация (съобразно обособената позиция, за която се 

участва), които включват всички разходи на участника, необходими за цялостно 

изпълнение на поръчката (вкл. транспорт до адреса на възложителя) в съответствие с 

предварително обявените условия, и обща цена за цялостно изпълнение на поръчката в лева 

без ДДС.  

Всеки участник посочва в ценовото си предложение и процент търговска отстъпка 

от цената по каталог/актуална ценова листа на други видове артикули, съобразно предмета 

на обособената позиция, извън посочените в техническото задание за съответната 

обособена позиция. 

в) Всички цени се представят в числово изражение в български лева с точност до 

втория знак след десетичната запетая.  

г) Участник, предложил в своето ценово предложение обща цена без ДДС за 

изпълнение на обособена позиция, надвишаваща посочената от Възложителя прогнозна 

стойност без ДДС за тази обособена позиция, ще се счита, че е представил оферта, която не 

отговаря на предварително обявените условия на Възложителя и ще бъде отстранен от по-

нататъшно участие в процедурата.  

Участниците, които не отговарят на условията, посочени в изискванията на 

възложителя, няма да бъдат допуснати до етапа на оценяване на ценовите предложения. 

 

6. Класиране 

 Класирането на офертите се извършва по възходящ ред по предложената от всеки 

участник обща цена Цп𝑖 като на първо място ще се класира офертата с най-ниската обща 

цена.  

 Класирането ще се извърши отделно за всяка обособена позиция. 

 

7. Изисквания на Възложителя към съдържанието на офертата и към 

изпълнението на обществената поръчка: 

7.1. За участие в процедурата участникът подготвя и представя оферта, която трябва 

да съответства напълно на изискванията и указанията на Възложителя. Офертата 

задължително трябва да съдържа предложение за изпълнение, включващо всяка една от 

номенклатурите по съответната обособена позиция. За всяка обособена позиция по 

настоящата обществена поръчка, за която кандидатства, участникът подава отделна 

оферта.  

7.2. Участниците да предоставят официален търговски каталог/актуална ценова 

листа на хартиен/цифров носител и/или достъпен/а on-line, на предлаганите артикули; 

7.3. Участникът трябва да е изпълнил най-малко 3 (три) дейности (доставки) с 

предмет и обем, идентичен или сходен с този на обособената позиция, по която 

кандидатства, за последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата. 

7.4. Почистващите препарати и средствата за почистване следва да са безвредни за 

здравето и живота на хората. 



4 

 

 7.5. Към датата на доставката почистващите препарати и средствата за почистване 

трябва да имат срок на годност не по-малко от 2/3 от целия срок на годност на конкретния 

продукт. 

7.6. Участникът да декларира, че всички изделия, които ще бъдат доставяни ще бъдат 

придружени с указания за ползване на български език. 

7.7. Участниците, избрани за изпълнители, се задължават да заменят некачeствени 

и/или повредени артикули с нови, за своя сметка и в срок от 5 (пет) работни дни от 

уведомяване.  

7.8. Преди сключването на договора определеният изпълнител по съответната 

обособена позиция представя на възложителя документ за гаранция за изпълнение на 

договора в размер 2 % от прогнозната стойност на обособената позиция без вкл. ДДС. 

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение са 

посочени в проекта на договора за обществена поръчка. 

7.9. След сключването на договора възложителят има право да избира и закупува 

видове/марки артикули съобразно своите потребности и наличностите в ценовите листи 

/официални търговски каталози/ на определения изпълнител, като дължимата от 

възложителя цена се формира, както следва: 

а) за артикулите, посочени от участника в ценовото му предложение – посочените от 

участника с офертата конкретни крайни цени;  

б) за артикулите, които не са посочени от участника в ценовото му предложение: 

спрямо цените от актуалния официален търговски каталог/актуална ценова листа на 

участника се прилагат посочените от участника с офертата проценти търговски отстъпки. 

8. Начин на заплащане на доставките: плащанията да се извършват за всяка 

изпълнена доставка поотделно, по банков път, в срок до 20 (двадесет) работни дни от 

получаването на оригинални фактури. 

Плащания към определения за изпълнител 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 на 

определения за изпълнител на обществената поръчка) и отговор от страна на НАП, че 

определения за изпълнител няма просрочени публични задължения. В случай, че лицето 

има такива задължения – възложителят извършва плащането към НАП, а не към 

изпълнителя.  

9. Място на изпълнение на поръчката: административната сграда на НСО, 

намираща се в гр. София, бул. “Черни връх“ № 43. 

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

изискванията на възложителя, предвидени в тази обява и нейните приложения, 

включително и в проекта на договора. За участие в процедурата участникът представя 

оферта, която трябва да съответства напълно на изискванията на Възложителя. Участници, 

чиито оферти не отговарят на изискванията на Възложителя, се отстраняват от 

участие в процедурата на поръчката. 
 

Участниците да представят с офертата си следните документи: 

 

А) Данни за лицето, което прави предложението – представяне на участника с 

попълване на образец – приложение № 3; 

Б) Техническо предложение, попълнено съгласно образец - приложение № 4.1. 

и/или приложение № 4.2; 

В) Ценово предложение, попълнено съгласно образец – приложение № 5.1. и/или 

приложение № 5.2; 
Г) Декларация за отсъствието на основания за задължително отстраняване  по чл. 54, 

ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП – съгласно образец - приложение № 7; 

Д) Декларация за отсъствието на основания за задължително отстраняване  по чл. 54, 

ал. 1, т. 3-6 от ЗОП – съгласно образец - приложение № 8; 
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Е) Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 59, ал. 3 от Закона за мерките 

срещу изпиране на пари – съгласно образец - приложение № 9; 

Ж) Декларация във връзка с чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансови 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

свързаните с тях лица и техните действителни собственици - съгласно образец -

приложение № 10;  
 З) Участниците следва да представят по т. 7.3. списък на доставките, изпълнени 

през последните три години от датата на подаване на офертата, с предмет и обем, идентични 

или сходни с тези на обособена позиция  № 1 и/или съответно на обособена позиция № 2. 

Информацията следва да включва доставки, чието изпълнение е приключило. 

Информацията следва да съдържа стойност без ДДС, начална и крайна дата на 

изпълнението и получателите (възложителите на доставките), независимо дали са публични 

или частни субекти.  

В случаите, в които участникът е участвал в обединение или като подизпълнител, 

участникът следва да опише само тази част от доставките и съответната стойност, които 

участникът сам е изпълнил. 

Участникът представя списъкът съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП, заедно с 

доказателства за извършените доставки. 

И) Декларация (свободен текст) по т. 7.4, че почистващите препарати и средствата 

за почистване са безвредни за здравето и живота на хората. 

Й) Декларация (свободен текст) по т. 7.5, че към датата на доставката 

почистващите препарати и средствата за почистване ще притежават срок на годност не по-

малко от 2/3 от целия срок на годност на конкретния продукт. 

К) Декларация (свободен текст) по т. 7.6, че всички изделия, които ще бъдат 

доставяни ще бъдат придружени с указания за ползване на български език. 

Л) Декларация (свободен текст), когато е приложимо, за участници - 

специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания или обединения от 

такива предприятия, съгласно която: 

- лицето (всяко от лицата в обединението) е вписано в регистъра на 

специализираните предприятия или кооперации на хора с увреждания, поддържан от 

Агенцията за хората с увреждания към министъра на труда и социалната политика най-

малко три години преди датата на публикуване на настоящата обява. Когато участникът по 

чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП е посочил в офертата си, че ще ползва подизпълнители или се 

позовава на капацитета на трети лица, тези лица декларират, че също са вписани в 

посочения регистър на специализираните предприятия или кооперации на хора с 

увреждания; 

- минимум 30% от списъчния състав на участника се състои от хора с увреждания 

или такива в неравностойно положение; 

- участникът може да изпълни минимум 80% от предмета на поръчката със собствени 

машини, съоръжения и човешки ресурс. 

 

11. Език, представителна власт и заверка на копията 

 

Офертата се подава на български език. Всички документи, съдържащи се в офертата, 

които са на чужд език, се представят и в превод на български език, за верността на който, 

отговаря участникът. Всички документи, представени в процедурата и цялата 

кореспонденция между тях и възложителя са на български език. 

Всички документи в офертата да бъдат подписани и подпечатани от 

лицето/лицата, които представляват участника или от лице с нотариално заверено 

пълномощно. Документи, представени под формата на копия, да бъдат заверени от 

представляващия на всяка страница с надпис „вярно с оригинала”, подписани и 

подпечатани. 
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12. Подаване на офертите: офертата и всички останали документи към нея трябва 

да бъдат представени в запечатан непрозрачен плик на адрес: гр. София, бул. „Черни връх“ 

№ 43, звено „Координация, административно обслужване и информационно осигуряване 

на управленската дейност“ (деловодството) на Националната служба за охрана (НСО). 

Пликът се надписва по следния начин: наименование, адрес, телефон, факс и електронен 

адрес на участника; предмета на обществената поръчка и обособената позиция, за която 

участникът подава оферта. Офертите трябва да бъдат представени в звено „Координация, 

административно обслужване и информационно осигуряване на управленската дейност“ на 

Националната служба за охрана до 17.00 ч. на 15.11.2019 г.  

 13. Срок на валидност на офертите: срокът на валидност на офертите е 15.01.2020 

г.  
 14. Дата и час на отваряне на офертите - oтварянето на офертите ще се извърши 

на 18.11.2019 г. от 10 ч. в Националната служба за охрана, гр. София, бул. „Черни връх” № 

43, Административна сграда, ет. 4, заседателна зала. 

15. За документите, за които възложителят е предвидил образци, участниците 

подават съответните документи на офертата чрез попълване на образците. В оставените 

празни редове (полета) участникът трябва да попълни предложенията си или други 

изискващи се данни. 

16. 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. 
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        Приложение № 2.1. 

        към обява за събиране на оферти 

 

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

 

I. За обособена позиция № 1 „Доставка на почистващи препарати, консумативи и 

пособия” 

 

№ Вид Артикул Спецификация и изисквания 

към артикулите, поставени 

от Възложителя 

Мярка Прогнозно 

количество 

1 Абразив Прахообразен препарат за 

почистване и излъскване на 

замърсени повърхности и 

съдове  - опаковка от 0.500 кг., 

със съдържание на ПАВ ≤5%, 

избелващи елементи на база 

хлор, ароматизирано.   

бр 600 

2 Препарат за измиване 

на съдове и повърхности 

Опаковка от 1л., течен, 

ароматизиран, със съдържание 

на  балсам. Съдържание на 

анийонни ПАВ 5-15 %, под 5% 

амфотерични ПАВ, не 

агресивен към кожата.   

бр 1200 

3 Препарат за измиване 

на домакински съдове и 

повърхности 

Препарат за измиване на 

съдове и повърхности , в 

опаковка от 1л., може и с 

помпa, разтворимост при 50ºС 

– пълна, рН на 1% разтвор в 

дестилирана вода - /6,5 ÷7,5/, 

неагресивен към кожата, да 

съдържа балсам, ароматизиран 

/Пур или еквивалентно/ 

бр 150 

4 Избелващ течен 

препарат за 

повърхности 

Белина 5% - прозрачна течност 

с безцветен до бледожълт цвят 

, ароматизирана , съдържание 

на хлорен избелител над 5% , в 

опаковка от 1л., за цялостна 

дезинфекция на твърди 

повърхности.  

бр 1600 

5 Избелващ течен 

препарат за тъкани 

Белина 5% - прозрачна течност 

с безцветен до бледожълт цвят,  

съдържание на хлорен 

избелител над 5%, в опаковка 

от 1л., ароматизирана, за 

дезинфекция на повърхности и 

тъкани, за масова и 

професионална употреба.                                              

бр 120 
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/ Аче аутомат  или 

еквивалентно / 

6 Прахообразен препарат 

за автоматични перални 

машини 

За бяло и цветно пране, не 

агресивен към кожата,  може да 

съдържа цветни гранули, 

аромаизиран, не агресивен към 

кожата съдържание на /в %/: 

анионни повърхностно активни 

вещества – 5 ÷ 15, нейонни 

повърхностно активни 

вещества  < 5,   неразтворими 

във вода в-ва не повече от 1%, 

ПАВ /общо/ - от 7 до 9,  да 

съдържа: избелващи агенти на 

кислородна основа, ензими, 

оптични освежители, опаковка 

от 2,4 и 6 кг. / Савекс или 

еквивалентно / 

кг 1000 

7 Прахообразен препарат 

за автоматични перални 

машини 

Прахообразен препарат за 

автоматични перални машини -  

за бяло и цветно пране, не 

агресивен към кожата,  може да 

съдържа цветни гранули, 

ароматизиран, съдържание на 

/в %/: анионни повърхностно 

активни вещества – 5 ÷ 15, 

нейонни повърхностно активни 

вещества  < 5,   неразтворими 

във вода в-ва не повече от 1%, 

ПАВ /общо/ - от 7 до 9,  да 

съдържа: избелващи агенти на 

кислородна основа, ензими, 

оптични освежители, опаковка 

от 2,4 и 6 кг., луксозен                                         

/ Ариел или еквивалентно / 

кг 200 

8 Течен препарат за пране  Подходящ за всички видове 

перални машини, за ръчно 

пране , за бяло черно и цветно 

пране, опаковка от 1.5 л. 

/Ариел или еквивалентно/ 

бр 60 

9 Препарат за 

омекотяване на пране  

Течен , концентриран, не 

агресивен към кожата, да не 

уврежда тъканите, с различни 

аромати, в опаковка от 1л.  

/Ленор или еквивалентно/ 

бр 80 

10 Препарат за почистване 

на стъкла  

 Съдържание на /в %/: 

изопропилов алкохол < 5,  

биоразложимост  > 90.; 
бр 300 
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ароматизиран, опаковка от 

0,750 л. 

11 Препарат за почистване 

на ламинат и паркет 

Със съдържание на парафин, 

восъци, почистващ в 

дълбочина лакирани дървени 

настилки (паркет), 

водоотблъскващ и полиращ 

ефект, ароматизиран, в 

разфасовка от 1 л. / Пронто или 

еквивалентно / 

бр 400 

12 Течен препарат за 

почистване на килими, 

мокети и тапицерски 

дамаски 

Безвреден за тъкани, подходящ 

за ежедневна поддръжка, готов 

разтвор, в опаковка от 1 л., с 

приятен аромат / Вениш или 

еквивалентно / 

бр 80 

13 Универсален почистващ 

препарат  

С дълготраен ефект за 

ежедневно почистване  на  

мрамор, теракота, мозайка, 

фаянс и др.,  концентрат с 

неутрално РН, ароматизиран, 

опаковка 1л или 1.5л /Медикс 

или еквивалентно/ 

бр 350 

14 Препарат за 

дезинфекция с анти-

бактериално действие  

Може да съдържа хлорен 

избелител, пафюмиран, с 

антибактериално действие 

подходящ за измиване и 

дезинфекция на фаянс, мивки, 

канали, плотове, WC, в 

опаковка до 1л. /Доместос или 

еквивалентно/ 

бр 450 

15 Препарат за почистване 

на мебелни повърхности 

С антистатично действие , 

водоотблъскващ спрей за 

почистване на мебели с твърда 

повърхност, образуващ 

защитен фим без да оставя 

следи, ароматизиран, опаковка 

от 300 мл. /Пронто или 

еквивалентно/ 

бр 50 

16 Препарат за почистване 

на бани 

С действие против котлен 

камък, ръжда, варовикови 

отлагания, в разфасовка от 

0.750 л. , с помпа /Цилит или 

еквивалентно/ 

бр 90 

17 Кремообразен 

почистващ препарат за 

печки, фурни и др. 

Концентриран алкален 

обезмаслител за разтваряне и 

отстраняване на силни нагари и 

мазнини. Без съдържание на 

натриева основа, в опаковка от 

0.500 л. /Циф или 

еквивалентно/ 

бр 180 

18 Препарат за премахване 

на мухъл и плесен 

В опаковка от 0.500 л., с помпа  

/Саво или еквивалентно/ 
бр 13 
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19 Концентриран 

почистващ препарат  

със силно 

обезмасляващо действие 

В опаковка от 0.750 л. с 

пулверизатор, ефикасен при 

трудноотсраними наслоени 

замърсявания и мазнини, 

ароматизиран. /Меглио или 

еквивалентно/ 

бр 500 

20 Пенообразен препарат 

за почистване на фурни , 

котлони , скари и др. 

Да действа върху топли или 

студени повърхности, опаковка 

-спрей от 0.500 л.  
бр 50 

21 Препарат за почистване 

на стъклокерамични 

котлони  

Да премахва упорити петна, 

нагар и мазнини , да не 

надрасква почистваната 

повърхност, опаковка ≥ 0.250 

л. 

бр 40 

22 Професионален 

препарат за почистване 

на скари 

Гелообразен, да не наранява 

почистваните повърхности, в 

опаковка от 1 кг. 

бр 40 

23 Препарат за 

съдомиялни машини 

Гелообразен, компонентен, в 

опаковка от 0.700 л. и  по-

голяма.  

бр 60 

24 Сол за съдомиялна 

машина 

В опаковка от 1кг. или по-

голяма. бр 40 

25 Професионален 

препарат за съдомиялни 

машини 

Концентриран, да не съдържа 

хлор, pH14, течен, в опаковка 

5л. или по-голяма, с дозираща 

помпа. 

бр 24 

26 Препарат за съдомиялна 

машина 

На таблетки, трикомпонентни, 

съдържание на избелващи 

агенти 5-15 %, минимум 30% 

фосфати, да съдържат сол за 

блясък ефект, опаковка от 100-

130 бр. 

кутия 80 

27 Препарат против молци Ароматизиран, за употреба в 

шкафове, гардероби, кутии и 

др., да не оставя петна при 

използването му. 

оп 45 

28 Устройство против 

комари 

Електрическо с пълнител /Райд 

или еквивалентно/ 
бр 20 

29 Пълнител за 

електрическо 

устройство против 

комари 

 За устройството по позиция 28 

в опаковка 20-30 мл. /Райд или 

еквивалентно/ 
бр 36 

30 Сапун тоалетен Твърд калъп, луксозен, със 

съдържание на глицерин, не 

агресивен към кожата,  

разфасовка  90гр.÷100 гр., 

ароматизиран, с 

антибактериално действие. 

/ДАВ или еквивалентно/ 

бр 130 

31 Сапун тоалетен  Твърд калъп, съдържание на 

мастни киселини 75-80 % , не 

агресивен към кожата, 
бр 4300 
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разфасовка 90гр.÷100 гр., 

ароматизиран. 

32 Сапун хотелски Твърд калъп, съдържание на 

мастни киселини 75-80 % , в 

разфасовка от 15 гр. 

бр 800 

33 Течен препарат за 

измиване на ръце 

В опаковка от 0.300 л. до 0.500 

л., не агресивен към кожата, с 

мирис на одобрена парфюмна 

композиция, опаковката да има 

помпа, луксозен.  /Палмолив 

или еквивалентно/ 

бр 150 

34 Течен препарат за 

измиване на ръце 

В опаковка от 5л., външен вид - 

гъста перлена течност, цвят - 

зелен, син, розов, бял, жълт, 

мирис - на одобрена парфюмна 

композиция,   не агресивен към 

кожата, разтворимост при 50°С 

- пълна, pH на 1% разтвор в 

дестилирана вода - (5,5÷7,5). 

л 750 

35 Препарат за отпушване 

на канали 

Гранулиран, в опаковка до 60 

гр. да осигурява съвършено 

изчистване на всички отложени 

нечистотии (косми, хартия, 

варовик, мазнини) и 

проходимост на каналите; да 

премахва миризмата от 

нечистотиите и да 

предотвратява бързото им 

отлагане; може да съдържа 

парфюм, действие с топла и 

студена вода. 

бр 65 

36 Дезодорант-

ароматизатор за 

тоалетна чиния  

Състоящ се от кошничка и 

пълнител/течен, с прятен 

аромат, измиващи и 

дезинфекциращи свойства, 

освежител действащ срещу 

котлен камък. 

бр 160 

37 Кислол Опаковка по 1л. л 200 

38 Тоалетна хартия Двупластова, ароматизирана, 

дължина на ролката ≥ 16m, 

брой късове≥115, 80 гр., 100% 

целулоза.  

бр 14300 

39 Тоалетна хартия лукс Трипластова, ароматизирана, 

дължина на ролката ≥20м, 

тегло ≥3х14,5g/m2 гр., брой 

късове ≥ 150, 100% целулоза, 

ароматизирана, в опаковка по 4 

ролки. 

бр 900 

40 Салфетка Еднопластова , в опаковка по 

50 бр., 33х33, 92 гр.,86% 

целулоза. 

пк 1500 
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41 Салфетка Еднопластова, в опаковка по 

350 бр., 33х33, 648 гр., 86% 

целулоза. 

пк 1400 

42 Салфетка Двупластова, луксозна /бели и 

цветни/ размер 33х33. 
пк 200 

43 Хартия за опаковане Рециклирана размер 50х70, 

плътност 70 г/м 2 ролки, 

опаковка по 10 кг. 

кг 500 

44 Кухненско руло Тегло-176 гр., по 2 ролки в 

пакет,  дължина минимум 10 

м., 86% целулоза. 

рк 450 

45 Боя за обувки Кремообразна с тампон, 

ароматизирана, цветове - 

черен, кафяв, безцветен. 

бр 180 

46 Ароматизатор за въздух С приятен аромат / различни 

видове/, опаковка - спрей 0.300 

л. 

бр 70 

47 Пълнител за 

ароматизатор за въздух 

Пълнител за ел. машинка, с 

приятен аромат опаковка от 20 

мл. 

бр 60 

48 Ароматизатор за въздух Комплект от машинка за 

контакт и пълнител, с приятен 

аромат. 

бр 30 

49 Гъба дунапренена За миене и изтъркване на 

съдове, прибори и др., 

двулицева - абразивна и мека 

повърхност, с канали за по 

удобно хващане. 

бр 1100 

50 Кърпи Kърпи със силно абсорбиращи 

свойства и с подсилена 

структура от здрави нишки, да 

не оставя власинки, в опаковка 

по 3 бр. 

пк 450 

51 Гъби телени /едра тел/ Изработена от подходящ 

неръждаем материал, за 

изтъркване на съдове и 

прибори за хранене. 

бр 390 

52 Гъби телени /финна тел/ Изработена от подходящ 

неръждаем материал, за 

изтъркване на съдове и 

прибори за хранене, в опаковка 

от  6 бр. или повече. 

пк 100 

53 Универсални мокри 

кърпички за почистване 

Да хигиенизират всякакви 

повърхности /керамика, 

желязо, пластмаса, и др./, да не 

оставят следи, опаковка от 50 

бр., с антибактериално 

действие. 

пк 130 

54 Дръжка за бърсалка или 

четка 

Метална с пластмасов, 

цилиндричен винт, с дължина 

> 1м., с права резба. 

бр 160 
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55 Лопатка за смет Изработена от метал, с 

устойчива, дървена дръжка. 
бр 65 

56 Бърсалка за под Тип- /въже/ "гигант", с 

дължина на въжето, 

приблизително 30 см., с права 

резба. 

бр 520 

57 Четка за метене Материал ПВЦ, с права резба, 

ширина на работна площ  25-35 

см., дължина на косъма 8-10 

см. 

бр 91 

58 Кофа Кофа с дръжка и изстисквач, с 

обем около 12 л., комбинирана 

с  приставка за изцеждане. 

бр 65 

59 Метла Метла обикновена - машинна, с 

4 шева или повече, с дръжка и 

без дръжка. 

бр 130 

60 Кош за смет Изработен от пластмаса, с 

приблизителен обем 12 л., 

цвят- черен, зелен,сив. 

бр 52 

61 Комплект за почистване Комплект лопатка и четка, 

изработени от пластмаса, с 

дръжки. 

к-т 26 

62 Домакинско фолио За печене и пакетиране, 

алуминиево, на ролка с 

дължина 15 м. и повече, и 

ширина около 35 см. 

рк 156 

63 Домакинско фолио За пакетиране, изработено от 

полиетилен, на ролка с 

дължина 20 м. и повече, и 

ширина около 30 см. 

рк 156 

64 Ръкавици домакински Гумени, 100 % 

водонепромокаеми, основа 

флакиран памук срещу 

изпотяване, всички размери, за 

многократна употреба. 

чифт 325 

65 Защитни ръкавици От латекс, нестерилни и за 

еднократна употреба, по 100 

бр. в пакет.  

бр 600 

66 Чували за смет На ролка, вместимост 20-50 л., 

по 10 бр. в ролка. 
рк 780 

67 Чували за смет На ролка, вместимост 50-90 л., 

по 10 бр в ролка.  
рк 520 

68 Чували за смет На ролка, вместимост на 

ролката 90-130 л., по 10 бр. в 

ролка. 

рк 500 

69 Плик Размер 40 х 46 +4, опаковка от 

50 бр., непрозрачни с 

прорязана дръжка. 

пк 60 

70 Плик 2 кг. /фризерен/ - размер 22х33, 

материал полиетилен, 100 бр. в 

опаковка. 

пк 260 
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71 Чували -полиетилен С дебелина 100 микрона, 120-

130 л. 
бр 800 

72 Сода каустик   кг 130 

73 Универсален 

дезифектант 

На алкохолна основа за ръце и 

повърхности: 1.5л.,3,5 л. и 10 л. 
л 234 

74 Таблетки за 

дезинфекция на яйца 

Таблетки 3,5 гр. или гранулат - 

натриев дихлоризоцианурат 

дихидрат, освобождаващ мин. 

1.6 гр. активен хлор, 

разфасовка 1 кг. таблети в 

пластмасова кутия, с бърз 

дезинфекционен ефект в ниски 

концентрации, благоприятно 

поведение в околната среда, 

без мирис. 

кг 24 

75 Универсални кърпи По 3 броя в пакет пакет 200 

76 Кърпа микрофибър Да абсорбира прах и влага, 

мин. 32 х 32 мм. и 300 гр./м2 бр. 100 

77 Торби за многократна 

употреба ЕП-50 

Размери 28/53 см.; 25 микрона 

дебелина; в пакет по 50 броя. 
пк 50 
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        Приложение № 2.2. 

        към обява за събиране на оферти 

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

 

II. За обособена позиция № 2 „Доставка на автомобилни почистващи препарати и 

автомобилна козметика“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Вид Артикул Спецификация и изисквания 

към артикулите, поставени от 

Възложителя 

Мярка Прогнозно 

количество 

1 Течен препарат за 

безконтактно измиване 

Концентрат - алкален, негорим, 

несъдържащ корозивни и 

дразнещи компоненти Ph =>12, 

биоразграждане - над 90%. 

Разфасовка от 25 л. 

бр 146 

2 Обезмаслител Концентрат - алкален, негорим, 

без отровни вещества,  Ph =>12, 

биоразграждане - над 90%. 

Разфасовка от 25 л. 

бр 2 

3 Препарат за 

индустриални подове 

Пригоден за работа с 

индустриални подопочстващи 

машини. Негорим, Ph=>12, 

биоразграждане - над 90%. 

Разфасовка от 25 л. 

бр 2 

4 Спрей за джанти Киселинен Ph<7. Разфасовка от 

1л. с помпа;  бр 30 

5 Препарат за почистване 

на тапицерии от кожа, 

текстил, пластмасови 

повърхности 

Разфасовка от 300 мл., спрей;  

бр 80 

6 Препарат за почистване 

на автомобилни табла 

Антистатичен. Разфасовка от 

300 мл., спрей, Ph>7 

,биоразграждане - над 90%. 
бр 80 

7 Комплект ароматизатор 

- за автомобил 

Разнообразни аромати, стилна 

визия; 20-30 мл. бр 80 
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        Приложение № 3 

        към обява за събиране на оферти 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ 

(представяне на участника) 

       за участие в обществена поръчка по реда на чл. 187 – чл. 188 от ЗОП с предмет: 

„Доставка на почистващи препарати, консумативи и пособия за нуждите на Националната 

служба за охрана (НСО)“ по две обособени позиции:  

 обособена позиция № 1: „Доставка на почистващи препарати, консумативи и 

пособия“; обособена позиция № 2: „Доставка на автомобилни почистващи препарати и 

автомобилна козметика“. 

 

І. Информация за участника 

1. Наименование на участника:  

БУЛСТАТ/ЕИК/ЕГН 

(или друга идентифицираща информация в 

съответствие със законодателството на 

държавата, в която участникът е установен) 

 

2. Седалище и адрес на управление: 

(пощенски код, град/село, община, квартал, 

улица № /бл., ап.) 

 

Законен представител на участника: 
(име, фамилия и длъжност) 

Начин на представляване съгласно документа за 

регистрация (заедно или поотделно, ако е 

приложимо) 

 

3. Адрес за кореспонденция, на 

който да се изпращат всички 

уведомления, свързани с 

обществената поръчка  

(пощенски код, град/село, община, квартал, 

улица № /бл., ап.) 

 

Лице за контакти: 

(име, фамилия и длъжност) 

 

Телефон:  

Факс:   

Електронен адрес:   

4. Обслужваща банка 

IBAN 

BIC 

Титуляр на сметката 

 

 

 

__________201__ г.           Подпис:  

      дата            печат 

      (име и фамилия) 

      (качество на представляващия участника) 
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        Приложение № 4.1 

        към обява за събиране на оферти 

 

ДО 

НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА  

гр. София, бул. „Черни връх” № 43  
 

 

 

      ТЕХНИЧЕСКО  ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

за участие в обществена поръчка по реда на чл. 187 – чл. 188 от ЗОП с предмет 

„Доставка на почистващи препарати, консумативи и пособия за нуждите на Националната 

служба за охрана (НСО)“ по ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „Доставка на почистващи 

препарати, консумативи и пособия“  
 

От _______________________________________________, 

                   (изписва се наименованието на участника) 

 с ЕИК: ____________________,  

 представлявано от 

________________________________________________________,  

                (изписват се имената на представителя) 

 в качеството на ______________________  

     (изписва се длъжност или друго качество). 
 

 

 

УВАЖАЕМИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 
 

Заявявам желанието ни за участие в обществената поръчка с предмет: „Доставка на 

почистващи препарати, консумативи и пособия за нуждите на Националната служба за 

охрана (НСО)“, по ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „Доставка на почистващи препарати, 

консумативи и пособия“,  както и следното: 

  1. Декларирам, че съм запознат с обявата за събиране на оферти по посочената 

обществена поръчка и с приложенията към обявата. Съгласен съм с поставените от Вас 

условия и ги приемам изцяло и без възражения.   

 2. Представляваният от мен участник може да доставя цялата номенклатура, 

посочена в техническа спецификация – приложение № 2.1. към обявата. 

 3. Приемаме и се съгласяваме, че Възложителят има право да възлага по-малко или 

повече от прогнозното количество за всеки от предлаганите от нас артикули, както и да не 

възлага доставката на даден артикул. 

  4. Декларирам, че в случай, че представлявания от мен участник бъде определен за 

изпълнител, се задължаваме да заменяме некачeствени и/или повредени артикули с нови, за 

своя сметка и в срок от 5 (пет) работни дни от уведомяване.  

 5. Декларирам, че съм съгласен с клаузите на проекта на договор за обществената 

поръчка, приложен към обявата.  

 6. Декларирам, 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.   

 7. Декларирам, че направените от нас предложения с настоящата оферта са валидни 

до 15.01.2020 г. (срок на валидност на офертата по смисъла на т. 5 от Приложение № 20 към 

чл. 187, ал. 1 от Закона за обществените поръчки).  
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 8. Декларирам, че представляваният от мен участник …………………………………. 

/изписва се наименованието на участника/ не е свързано лице по смисъла на § 2, т. 45 от 

Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки с друг участник в 

настоящата обществена поръчка 
 

9. Предлагаме да изпълним поръчката съгласно изискванията в обявата и 

приложенията към нея, като при изпълнението на обществената поръчка ще се придържаме 

точно към изискванията на възложителя, техническата спецификация към обявата и към 

всички действащи нормативни актове и стандарти, които се отнасят до изпълнението на 

поръчката.  

Известна ми е отговорността, която нося по НК за верността на декларираните от 

мен обстоятелства.  

 

  

__________201__ г.           Подпис:  

      дата            печат 

      (име и фамилия) 

      (качество на представляващия участника) 

 

 

 

 

Забележка: документът се подписва от едно/повече лица, което/които могат 

самостоятелно да представляват участника, като текстът се адаптира съобразно 

правно-организационната форма на участника и броя на подписващите представители. 

Образецът може да се попълва саморъчно или с печатащо устройство, като в последния 

случай линиите в долната част на редовете може да се изтриват. 
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        Приложение № 4.2 

        към обява за събиране на оферти 

 

ДО 

НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА  

гр. София, бул. „Черни връх” № 43  
 

 

 

      ТЕХНИЧЕСКО  ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

за участие в обществена поръчка по реда на чл. 187 – чл. 188 от ЗОП с предмет 

„Доставка на почистващи препарати, консумативи и пособия за нуждите на Националната 

служба за охрана (НСО)“ по ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „Доставка на автомобилни 

почистващи препарати и автомобилна козметика“  
 

От _______________________________________________, 

                   (изписва се наименованието на участника) 

 с ЕИК: ____________________,  

 представлявано от 

________________________________________________________,  

                (изписват се имената на представителя) 

 в качеството на ______________________  

      (изписва се длъжност или друго качество). 
 

 

 

УВАЖАЕМИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 
 

Заявявам желанието ни за участие в обществената поръчка с предмет: „Доставка на 

почистващи препарати, консумативи и пособия за нуждите на Националната служба за 

охрана (НСО)“, по ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „Доставка на автомобилни почистващи 

препарати и автомобилна козметика“, както и следното: 

  1. Декларирам, че съм запознат с обявата за събиране на оферти по посочената 

обществена поръчка и с приложенията към обявата. Съгласен съм с поставените от Вас 

условия и ги приемам изцяло и без възражения.   

 2. Представляваният от мен участник може да доставя цялата номенклатура, 

посочена в техническа спецификация – приложение № 2.2 към обявата. 

 3. Приемаме и се съгласяваме, че Възложителят има право да възлага по-малко или 

повече от прогнозното количество за всеки от предлаганите от нас артикули, както и да не 

възлага доставката на даден артикул. 

 4. Декларирам, че в случай, че представлявания от мен участник бъде определен за 

изпълнител, се задължаваме да заменяме некачeствени и/или повредени артикули с нови, за 

своя сметка и в срок от 5 (пет) работни дни от уведомяване.  

 5. Декларирам, че съм съгласен с клаузите на проекта на договор за обществената 

поръчка, приложен към обявата.  

 6. Декларирам, 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.   

 7. Декларирам, че направените от нас предложения с настоящата оферта са валидни 

до 15.01.2020 г.  (срок на валидност на офертата по смисъла на т. 5 от Приложение № 20 

към чл. 187, ал. 1 от Закона за обществените поръчки).  
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8. Декларирам, че представляваният от мен участник …………………………………. 

/изписва се наименованието на участника/ не е свързано лице по смисъла на § 2, т. 45 от 

Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки с друг участник в 

настоящата обществена поръчка 
 

9. Предлагаме да изпълним поръчката съгласно изискванията в обявата и 

приложенията към нея, като при изпълнението на обществената поръчка ще се придържаме 

точно към изискванията на възложителя, техническата спецификация към обявата и към 

всички действащи нормативни актове и стандарти, които се отнасят до изпълнението на 

поръчката.  

Известна ми е отговорността, която нося по НК за верността на декларираните от 

мен обстоятелства.  

 

  

__________201__ г.           Подпис:  

      дата            печат 

      (име и фамилия) 

      (качество на представляващия участника) 

 

 

 

 

Забележка: документът се подписва от едно/повече лица, което/които могат 

самостоятелно да представляват участника, като текстът се адаптира съобразно 

правно-организационната форма на участника и броя на подписващите представители. 

Образецът може да се попълва саморъчно или с печатащо устройство, като в последния 

случай линиите в долната част на редовете може да се изтриват. 
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        Приложение № 5.1 

        към обява за събиране на оферти 

 

ДО 

НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА  

гр. София, бул. „Черни връх” № 43  

 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

за участие в обществена поръчка  по реда на чл. 187 – чл. 188 от ЗОП с предмет: 

 „Доставка на почистващи препарати, консумативи и пособия за нуждите на 

НСО“ по ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 „Доставка на почистващи препарати, 

консумативи и пособия ” 

 

От .......................................................................................... (наименование на 

участника), с ЕИК …................................., регистрация по ДДС: …......................., със 

седалище и адрес на управление …........................ ................................................, адрес за 

кореспонденция: …..........................................................., представлявано от 

............................................................... (трите имена) в качеството на ................................... 

(длъжност или друго качество) 

 

УВАЖАЕМИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 
 

Във връзка с представената от нас оферта за участие в обществена поръчка с предмет: 

„Доставка на почистващи препарати, консумативи и пособия за нуждите на НСО“ по 

обособена позиция № 1 „Доставка на почистващи препарати, консумативи и пособия”, Ви 

предлагаме следното ценово предложение: 

Предлагаме следните цени, съгласно техническата спецификация към обявата: 

№ Вид артикул 

Наименование/ марка 

на предлагания 

артикул 

Мярка Ед. цена К- во 
Обща 

стойност 

1       

2       

…       

Обща стойност (без ДДС) Цп𝒊 

 

 

Обща стойност ( Цп𝑖  ): ..................... (словом: ........) лева без ДДС. 

Представяме таблицата за цените на артикулите и на електронен носител във формат 

MS Excel. 

Задължаваме се да доставяме на възложителя и други почистващи препарати, 

консумативи и пособия за освен посочените в техническата спецификация – приложение № 

2.1. към обявата. Цената на почистващи препарати, консумативи и пособия, които не са 

посочени в техническата спецификация – приложение № 2.1 към обявата се формира на 

основата на действащата към момента на доставката наша ценова листа на дребно с 

прилагане на процент търговска отстъпка в размер на …. % (словом: … процента). 

 Декларираме, че посочената по-горе предложена от нас цена ще остане непроменена 

по време на изпълнението на обществената поръчка, освен в случаите когато е в полза на 

Възложителя, и включва всички разходи (вкл. за транспорт) за изпълнение на обществената 

поръчка.. 
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......../......../2019 г.            Подпис:  

     дата                         печат 

        (име и фамилия) 

        (качество на представляващия участника) 
 

 

Забележка: Предлаганите от участниците цени трябва да са в български лева, без ДДС, с точност до втория знак 

/включително/ след десетичната запетая. 
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        Приложение № 5.2 

        към обява за събиране на оферти 

 

ДО 

НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА  

гр. София, бул. „Черни връх” № 43  

 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

за участие в обществена поръчка по реда на чл. 187 – чл. 188 от ЗОП с предмет: 

 “Доставка на почистващи препарати, консумативи и пособия за нуждите на НСО” 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 „Доставка на автомобилни почистващи препарати и 

автомобилна козметика“ 

 

 

От .......................................................................................... (наименование на 

участника), с ЕИК …................................., регистрация по ДДС: …......................., със 

седалище и адрес на управление …........................ ................................................, адрес за 

кореспонденция: …..........................................................., представлявано от 

............................................................... (трите имена) в качеството на ................................... 

(длъжност или друго качество) 
 

УВАЖАЕМИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 
 

Във връзка с представената от нас оферта за участие в обществена поръчка с 

предмет: “Доставка на почистващи препарати, консумативи и пособия за нуждите на НСО” 

по обособена позиция № 2 „Доставка на автомобилни почистващи препарати и автомобилна 

козметика“, Ви предлагаме следното ценово предложение: 

Предлагаме следните цени, съгласно техническата спецификация към обявата: 

№ Вид артикул 

Наименование/ марка 

на предлагания 

артикул 

Мярка Ед. цена К- во 
Обща 

стойност 

1       

2       

…       

Обща стойност (без ДДС) Цп𝒊 

 

Обща стойност ( Цп𝑖  ): ..................... (словом: ........) лева без ДДС. 

Представяме таблицата за цените на артикулите и на електронен носител във формат 

MS Excel. 

Задължаваме се да доставяме на възложителя и други автомобилни почистващи 

препарати и автомобилна козметика освен посочените в техническата спецификация – 

приложение № 2.2 към обявата. Цената на автомобилни почистващи препарати и 

автомобилна козметика, които не са посочени в техническата спецификация – приложение 

№ 2.2 към обявата се формира на основата на действащата към момента на доставката наша 

ценова листа на дребно с прилагане на процент търговска отстъпка в размер на …. % 

(словом: … процента). 

Декларираме, че посочената по-горе предложена от нас цена ще остане непроменена 

по време на изпълнението на обществената поръчка, освен в случаите когато е в полза на 



24 

 

Възложителя, и включва всички разходи (вкл. за транспорт) за изпълнение на обществената 

поръчка. 

            

 

............. 2019 г.            Подпис:  

     дата             печат 

       (име и фамилия) 

       (качество на представляващия участника) 

 

 
Забележка: Предлаганите от участниците цени трябва да са в български лева, без ДДС, с точност до втория знак 

/включително/ след десетичната запетая. 
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Приложение № 6.1 

        към обява за събиране на оферти 

 

Проект! 

 

Д О Г О В О Р 

 

№ ......................... 2019 г. 

 

 

           Днес,  ...............2019  г., в град София, между: 

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

връх” № 43, БУЛСТАТ 000698427, представлявана от …………………………………. – 

…………………………….., наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна и 

и 

............................................., ЕИК ..........................., със седалище и адрес на 

управление ..........................................., представлявано от ............................., в качеството му 

на ........................., наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,  

 

на основание чл. 194 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и след проведена процедура 

за избор на изпълнител при условията и реда на чл. 187 – чл. 188 от ЗОП за възлагане на 

обществена поръчка с предмет “Доставка на почистващи препарати, консумативи и пособия 

за нуждите на НСО” по обособена позиция № 1 „Доставка на почистващи препарати, 

консумативи и пособия“, се сключи настоящият договор за следното: 

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 

 Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу 

възнаграждение да извършва периодични доставки на заявени от Възложителя почистващи 

препарати консумативи и пособия (артикули) за нуждите на НСО, по обособена позиция № 

1, съгласно клаузите на настоящия договор и съгласно условията и изискванията на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в обявата с рег. № _________/ ___.___.20__г. на НСО и 

офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по обособена позиция № 1 по посочената обява. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да доставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и други 

почистващи препарати, консумативи и пособия (артикули) освен посочените в 

техническата спецификация – приложение № 2.1 към обявата при възникване на 

необходимост.  

Чл. 2. Количеството артикули, което ще бъде доставено се определя в зависимост от 

конкретните нужди на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съобразно посоченото в заявката за доставка. 

 

II .СРОК НА ДОГОВОРА. СРОК И НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАЯВКИТЕ 

 

Чл. 3. (1) Настоящият договор влиза в сила от датата му на сключване и е със срок 

на изпълнение до 31.12.2020 г. или до изчерпване на посочената в обявата прогнозна 

стойност на обособената позиция – 48 500 (четиридесет и осем хиляди и петстотин)  лева 

без ДДС, което от двете обстоятелства настъпи първо. 

(2) Всяка доставка се извършва по предварителна заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като 

срокът за изпълнение е: до 3 (три) работни дни -  за артикули, налични на склад, и не по-

късно от 5 (пет) работни дни - за неналични такива. За всяка доставка се съставя двустранен 

приемо-предавателен протокол, подписан от представители на страните, посочени в чл. 14 

от настоящия договор.  

(3) В протокола се посочва съответствието на доставените артикули със заявените от 
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ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ такива.  

(4) Собствеността и рискът от случайно погиване или повреждане на заявените 

артикули преминават от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ към ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от момента на 

фактическото им предаване и изготвянето на приемателно-предавателен протокол съгласно 

чл. 13 от настоящия договор. 

 

III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
 

 Чл. 4. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ извършваните доставки 

по цени, посочени в ценовото предложение от офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

Общия размер на стойността на всички доставки по този договор не може да бъде 

по-висок от размера на прогнозната стойност на обособената позиция - 48 500 лева без ДДС.       

 (2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да закупува артикули съобразно своите 

потребности, като дължимата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ цена е, както следва: 

а/ за артикулите, посочени в техническа спецификация – приложение № 2.1 към 

обявата, съответно в ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ плаща 

съгласно посочените в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ конкретни крайни цени; 

б/ за артикулите, които не са посочени в техническа спецификация – приложение № 

2.1 към обявата: цената се формира като спрямо цените в актуалната ценова листа на дребно 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се прилагат посочените с офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ проценти 

търговски отстъпки, а именно – в  размер на …. % (словом: … процента). 

(3) Цените по ал. 2 включват всички разходи по изпълнението на доставката, 

включително тези по транспорт, опаковка и доставка на артикулите.  

(4) Плащането се извършва в български лева по банков път, в срок до 20 (двадесет) 

работни дни от извършването на доставките, след представяне на оригинална фактура и 

подписване на протокол за приемане на изпълнението. 

(5) Банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е:   

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

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

Банка: .....................................  

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

(6) За всяка доставка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава фактура в лева. 

(7) 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 на 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. 5 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не се задължава да заявява и съответно закупи от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ артикули на стойност, равна или близка до прогнозната стойност. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да заявява и закупува артикули, съобразно възникналите 

негови потребности. 

(2) При възникнала необходимост, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да заявява артикули 

по чл. 4, ал. 2, б. „б“ без да се надвишава прогнозната стойност на обособената позиция, 

като общата крайна стойност за доставките им по настоящия договор не може да надвишава 

9 700 (девет хиляди и седемстотин) лева без ДДС, което представлява 20 % от прогнозната 

стойност на обособената позиция. 

 

IV. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
 

Чл. 6. Местоизпълнението на договора е: гр. София, бул. „Черни връх“ 43 - НСО. 

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
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Чл. 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да доставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заявените от 

последния почистващи препарати, консумативи и пособия, които по характеристики и 

качество, следва да отговарят на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в обявата, и 

на представената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ оферта. 

Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва доставките в уговорените 

срокове, като се съобразява със заявките на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ доставя 

материалите (артикулите) с придружаващ ги проект на приемателно-предавателен 

протокол по чл. 13. 

Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигурява за своя сметка превоза на 

доставките до местоизпълнението по раздел IV от договора. 

Чл. 10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок от 5 (пет) работни дни от получено 

уведомление за несъответствие на материалите (артикулите) със заявените или доставка на 

некачeствени и/или повредени такива, да предостави такива, които да отговарят на 
представената оферта.  

Чл. 11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право при точно изпълнение на заявките на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да получи уговореното възнаграждение, съгласно условията и сроковете 

по договора.  

 

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 

Чл. 12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплаща уговорената цена в сроковете, 

предвидени в договора при точно изпълнение на заявките от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. 13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема доставките от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с подписване на 

двустранен приемо-предавателен протокол. 

Чл. 14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя Адриана Щерева за лице, което да извършва 

контрол по настоящия договор и да изпраща съобщения по раздел X, а гл. с-на Цветелин 

Младенов или Албена Войнова - за лица, които да правят заявки и да подписват приемо-

предавателните протоколи по него.  

Чл. 15. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ преглежда външния вид, проверява номенклатурата, 

количеството и качествените параметри на отделните доставки съгласно конкретната заявка 

в присъствие на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(2) В случай на извънредни обстоятелства, които водят до невъзможност уговорен 

почистващ препарат, консуматив и/или пособие да бъде доставен/о (спиране от 

производство, изтегляне от търговската мрежа и др.), ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да 

достави друг заместващ еквивалентен почистващ препарат или средство за почистване, 

отговарящ/о на техническата спецификация – приложение № 2.1 към обявата и на не по-

висока единична цена от тази на замествания артикул, след съгласуване с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(3) Във връзка с осъществявания контрол, в случай на констатирано от 

представителя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неточно или лошо изпълнение или неизпълнение на 

някое от задълженията по договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ чрез упълномощеното да 

осъществява контрол лице уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и има право да получи обезщетение 

съгласно уговореното в раздел VIII „Отговорност и неустойки” от настоящия договор. 

 

VII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
 

Чл. 16. Преди подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документ за гаранция за изпълнение на договора в размер 2 % (два 

процента) от прогнозната стойност на обособената позиция без вкл. ДДС. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сам избира формата на гаранцията за изпълнение - банкова 

гаранция, парична сума по банкова сметка на възложителя или застраховка, която 

обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. При избор на 

форма парична сума, гаранцията се внася в следната сметка на Националната служба за 

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

BNBGBGSD.  
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(3) При избор на гаранция за изпълнение под формата на банкова гаранция, текстът 

на банковата гаранция се съгласува предварително с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Банковата гаранция, 

издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, е неотменяема, безусловна и изискуема при първо 

поискване, в което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заяви, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил 

задължение по договора и/или е изпълнил задължение по договора неточно. Банковата 

гаранция влиза в сила от датата на издаването й, и има срок на действие до 28.02.2021г. 

(4) Банковата гаранция става изискуема/ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява внесената 

парична сума, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил задължение по договора и/или го е 

изпълнил неточно. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои 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. 

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение в срок от 30 (тридесет) 

дни след изтичане срока на действие на договора и писмено поискване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. При освобождаване на гаранцията за изпълнение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

не се дължат лихви върху сумата по гаранцията.  

 

VIII. ОТГОВОРНОСТ И НЕУСТОЙКИ 

 

Чл. 17. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не достави заявени от представителя/ите на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ артикули в срока по този договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на 

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

артикули за всеки ден забавяне на доставката, но не повече от 15 % (петнадесет процента) 

от стойността на недоставените артикули.  

Чл. 18. 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 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 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 артикули от 

трето лице. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не дължи неустойката по чл. 17, а дължи на 

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

недоставените в срок артикули. 

Чл. 19. Отделно от неустойките по предходните членове, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря 

за всички вреди, настъпили вследствие на доставен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дефектен артикул. 

В тези случаи, ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е заплатил дължимото на трето лице обезщетение, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска платеното от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. 20. При неизпълнение на задълженията си за заплащане в срока по раздел III, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи законната лихва за периода на забавата. 

Чл. 21. При неизпълнение на договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, довело до 

развалянето му от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, включително в случая по чл. 18, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер равен на размера на 

гаранцията за изпълнение на договора. 

Чл. 22. 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 обособената позиция без ДДС.  

Чл. 23. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прихване дължима от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

неустойка от представената гаранция за изпълнение на договора. 

Чл. 24. 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. 
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IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

 

Чл. 25. 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 

едноседмично 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. Освен чрез обичайните начини на 

предаване на кореспонденция, предизвестието се счита за получено дори само ако е 

изпратено на посочен в този договор факс/електронен адрес. 

4. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената 

поръчка–предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е 

могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява 

договора без предизвестие, с писмено уведомление. 

Чл. 26. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно без 

предизвестие, с писмено уведомление, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ: 

1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора дотолкова, че 

изпълнението на задължението стане безполезно за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

2. не изпълни точно някое от задълженията си по договора; 

3. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност 

или ликвидация. 

   

Х. ДРУГИ УСЛОВИЯ 

 

Чл. 27. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не разпространява информация за 

настоящия договор или за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, станала му известна при или по повод 

изпълнението на този договор, освен пред компетентните държавни органи и съобразно 

съответните правила.  

Чл. 28. Всички спорове, които възникнат като резултат от изпълнението на този 

договор или във връзка с неговото тълкуване се решават от страните със споразумение, а 

когато това се окаже невъзможно - от компетентния български съд, съгласно българското 

право. 

 Чл. 29. Лица и данни за контакт на страните по договора: 

а/ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: ________________________, тел. за връзка ___________; e-

mail:___________________; факс:_________________________;. 

б/ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: Адриана Щерева – началник сектор 03 „Обслужване и 

снабдяване“ в отдел 07, моб. тел. 0888 865 270; гр. София п.к 1407, бул. „Черни връх“ № 43, 

e-mail: adriana@nso.bg 

Чл. 30. Всички съобщения и уведомления във връзка с този договор са валидни, ако 

са направени в писмена форма (по факс, имейл, препоръчана поща или на ръка в 

деловодството на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ) на адресите по чл. 29 и подписани 

от определените представители на страните.  

Чл. 31. При промяна на адресите (вкл. електронните адреси) или лицата за контакти 

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

съобщенията ще се считат връчени и когато са изпратени на стария адрес. 
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Чл. 32. Всяка от страните декларира, че с подписване на настоящия договор е дала 

доброволно съгласие за обработка и съхранение на описаните в договора 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. 

 
 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:        ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
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        Приложение № 6.2 

        към обява за събиране на оферти 

 

Проект! 

 

 

Д О Г О В О Р 

 

№ ......................... 2019 г. 

 

 

           Днес,  ...............2019  г., в град София, между: 

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

връх” № 43, БУЛСТАТ 000698427, представлявана от ……………………………….. – 

……………………………..,, наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна и 

и 

............................................., ЕИК ..........................., със седалище и адрес на 

управление ..........................................., представлявано от ............................., в качеството му 

на ........................., наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,  

 

на основание чл. 194 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и след проведена процедура 

за избор на изпълнител при условията и реда на чл. 187 – чл. 188 от ЗОП за възлагане на 

обществена поръчка с предмет “Доставка на почистващи препарати, консумативи и пособия 

за нуждите на НСО” по обособена позиция № 2 „Доставка на автомобилни почистващи 

препарати и автомобилна козметика“, се сключи настоящият договор за следното: 
 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
 

 Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу 

възнаграждение да извършва периодични доставки на заявени от Възложителя 

автомобилни почистващи препарати и/или автомобилна козметика (артикули) за нуждите 

на НСО, по обособена позиция № 2, съгласно клаузите на настоящия договор и съгласно 

условията и изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в обявата с рег. № _________/ 

___.___.20__г. на НСО и офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по обособена позиция № 2 по 

посочената обява. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да доставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и други 

автомобилни почистващи препарати и/или автомобилна козметика (артикули) освен 

посочените в техническата спецификация – приложение № 2.2 към обявата при възникване 

на необходимост.  

Чл. 2. Количеството артикули, което ще бъде доставено се определя в зависимост от 

конкретните нужди на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съобразно посоченото в заявката за доставка. 
 

II .СРОК НА ДОГОВОРА. СРОК И НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАЯВКИТЕ 
 

Чл. 3. (1) Настоящият договор влиза в сила от датата му на сключване и е със срок 

на изпълнение до 31.12.2020 г. или до изчерпване на посочената в обявата прогнозна 

стойност на обособената позиция – 20 500 (двадесет и хиляди и петстотин)  лева без ДДС, 

което от двете обстоятелства настъпи първо. 

(2) Всяка доставка се извършва по предварителна заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като 

срокът за изпълнение е: до 3 (три) работни дни -  за артикули, налични на склад, и не по-

късно от 5 (пет) работни дни - за неналични такива. За всяка доставка се съставя двустранен 

приемо-предавателен протокол, подписан от представители на страните, посочени в чл. 14 
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от настоящия договор.  

(3) В протокола се посочва съответствието на доставените артикули със заявените от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ такива.  

(4) Собствеността и рискът от случайно погиване или повреждане на заявените 

артикули преминават от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ към ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от момента на 

фактическото им предаване и изготвянето на приемателно-предавателен протокол съгласно 

чл. 13 от настоящия договор. 

 

III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
 

 Чл. 4. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ извършваните доставки 

по цени, посочени в ценовото предложение от офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

Общия размер на стойността на всички доставки по този договор не може да бъде 

по-висок от размера на прогнозната стойност на обособената позиция - 20 500 лева без ДДС.       

  (2) Възложителят има право да закупува артикули съобразно своите потребности, 

като дължимата от възложителя цена е, както следва: 

а/ за артикулите, посочени в техническа спецификация – приложение № 2.2 към 

обявата, съответно в ценовото предложение на изпълнителя, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ плаща 

съгласно посочените в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ конкретни крайни цени; 

б/ за артикулите, които не са посочени в техническа спецификация – приложение № 

2.2 към обявата: цената се формира като спрямо цените в актуалната ценова листа на дребно 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се прилагат посочените с офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ проценти 

търговски отстъпки, а именно – в  размер на …. % (словом: … процента). 

(3). Цените по ал. 2 включват всички разходи по изпълнението на доставката, 

включително тези по транспорт, опаковка и доставка на артикулите.  

 (4) Плащането се извършва в български лева по банков път, в срок до 20 (двадесет) 

работни дни от извършването на доставките, след представяне на оригинална фактура и 

подписване на протокол за приемане на изпълнението. 

(5) Банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е:   

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

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

Банка: .....................................  

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

(6) За всяка доставка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава фактура в лева. 

(7) 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 на 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. 5 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не се задължава да заявява и съответно закупи от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ артикули на стойност, равна или близка до прогнозната стойност. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да заявява и закупува артикули, съобразно възникналите 

негови потребности. 

 (2) При възникнала необходимост, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да заявява 

артикули по чл. 4, ал. 2, б. „б“ без да се надвишава прогнозната стойност на обособената 

позиция, като общата крайна стойност за доставките им по настоящия договор не може да 

надвишава 4 100 (четири хиляди и сто) лева без ДДС, което представлява 20 % от 

прогнозната стойност на обособената позиция. 

 

 

IV. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
 

Чл. 6. Местоизпълнението на договора е: гр. София, бул. „Черни връх“ 43 - НСО. 
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V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
 

Чл. 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да доставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заявените от 

последния почистващи препарати, консумативи и пособия, които по характеристики и 

качество, следва да отговарят на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в обявата, и 

на представената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ оферта. 

Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва доставките в уговорените 

срокове, като се съобразява със заявките на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ доставя 

материалите (артикулите) с придружаващ ги проект на приемателно-предавателен 

протокол по чл. 13. 

Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигурява за своя сметка превоза на 

доставките до местоизпълнението по раздел IV от договора. 

Чл. 10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок от 5 (пет) работни дни от получено 

уведомление за несъответствие на материалите (артикулите) със заявените или доставка на 

некачeствени и/или повредени такива, да предостави такива, които да отговарят на 

представената оферта.  

Чл. 11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право при точно изпълнение на заявките на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да получи уговореното възнаграждение, съгласно условията и сроковете 

по договора.  

 

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 

Чл. 12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплаща уговорената цена в сроковете, 

предвидени в договора при точно изпълнение на заявките от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. 13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема доставките от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с подписване на 

двустранен приемо-предавателен протокол. 

Чл. 14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя полк. Петър Петров за лице, което да извършва 

контрол по настоящия договор, да прави заявки и да изпраща съобщения по раздел X, а 

Тони Миленов и Крум Николов - за лица, които да подписват приемо-предавателните 

протоколи по него.  

Чл. 15. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ преглежда външния вид, проверява номенклатурата, 

количеството и качествените параметри на отделните доставки съгласно конкретната заявка 

в присъствие на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(2) В случай на извънредни обстоятелства, които водят до невъзможност уговорен 

автомобилен почистващ препарати и/или автомобилна козметика да бъде доставен/а 

(спиране от производство, изтегляне от търговската мрежа и др.), ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се 

задължава да достави друг заместващ еквивалентен препарат или козметика, отговарящ/а 

на техническата спецификация – приложение № 2.2 към обявата и на не по-висока единична 

цена от тази на замествания артикул, след съгласуване с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(3) Във връзка с осъществявания контрол, в случай на констатирано от 

представителя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неточно или лошо изпълнение или неизпълнение на 

някое от задълженията по договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ чрез упълномощеното да 

осъществява контрол лице уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и има право да получи обезщетение 

съгласно уговореното в раздел VIII „Отговорност и неустойки” от настоящия договор. 

 

VII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
 

Чл. 16. Преди подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документ за гаранция за изпълнение на договора в размер 2 % (два 

процента) от прогнозната стойност на обособената позиция без вкл. ДДС. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сам избира формата на гаранцията за изпълнение - банкова 

гаранция, парична сума по банкова сметка на възложителя или застраховка, която 

обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. При избор на 
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форма парична сума, гаранцията се внася в следната сметка на Националната служба за 

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

BNBGBGSD.  

(3) При избор на гаранция за изпълнение под формата на банкова гаранция, текстът 

на банковата гаранция се съгласува предварително с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Банковата гаранция, 

издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, е неотменяема, безусловна и изискуема при първо 

поискване, в което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заяви, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил 

задължение по договора и/или е изпълнил задължение по договора неточно. Банковата 

гаранция влиза в сила от датата на издаването й, и има срок на действие до 28.02.2021г. 

(4) Банковата гаранция става изискуема/ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява внесената 

парична сума, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил задължение по договора и/или го е 

изпълнил неточно. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои 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. 

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение в срок от 30 (тридесет) 

дни след изтичане срока на действие на договора и писмено поискване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. При освобождаване на гаранцията за изпълнение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

не се дължат лихви върху сумата по гаранцията.  

 

VIII. ОТГОВОРНОСТ И НЕУСТОЙКИ 

 

Чл. 17. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не достави заявени от представителя/ите на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ артикули в срока по този договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на 

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

артикули за всеки ден забавяне на доставката, но не повече от 15 % (петнадесет процента) 

от стойността на недоставените артикули.  

Чл. 18. 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 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 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 артикули от 

трето лице. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не дължи неустойката по чл. 17, а дължи на 

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

недоставените в срок артикули. 

Чл. 19. Отделно от неустойките по предходните членове, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря 

за всички вреди, настъпили вследствие на доставен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дефектен артикул. 

В тези случаи, ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е заплатил дължимото на трето лице обезщетение, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска платеното от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. 20. При неизпълнение на задълженията си за заплащане в срока по раздел III, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи законната лихва за периода на забавата. 

Чл. 21. При неизпълнение на договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, довело до 

развалянето му от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, включително в случая по чл. 18, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер равен на размера на 

гаранцията за изпълнение на договора. 

Чл. 22. 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 обособената позиция без ДДС.  

Чл. 23. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прихване дължима от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

неустойка от представената гаранция за изпълнение на договора. 
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Чл. 24. 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. 

  

 

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

 

Чл. 25. 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 

едноседмично 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. Освен чрез обичайните начини на 

предаване на кореспонденция, предизвестието се счита за получено дори само ако е 

изпратено на посочен в този договор факс/електронен адрес. 

4. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената 

поръчка–предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е 

могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява 

договора без предизвестие, с писмено уведомление. 

Чл. 26. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно без 

предизвестие, с писмено уведомление, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ: 

1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора дотолкова, че 

изпълнението на задължението стане безполезно за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

2. не изпълни точно някое от задълженията си по договора; 

3. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност 

или ликвидация. 

   

Х. ДРУГИ УСЛОВИЯ 

 

Чл. 27. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не разпространява информация за 

настоящия договор или за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, станала му известна при или по повод 

изпълнението на този договор, освен пред компетентните държавни органи и съобразно 

съответните правила.  

Чл. 28. Всички спорове, които възникнат като резултат от изпълнението на този 

договор или във връзка с неговото тълкуване се решават от страните със споразумение, а 

когато това се окаже невъзможно - от компетентния български съд, съгласно българското 

право. 

 Чл. 29. Лица и данни за контакт на страните по договора: 

а/ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: ________________________, тел. за връзка ___________; e-

mail:___________________; факс:_________________________;. 

б/ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: полк. Петър Петров – началник сектор 01 „Регистрация, 

контрол и безопасността на МПС“ в отдел 06, моб. тел. 0888 607 755; гр. София п.к 1407, 

бул. „Черни връх“ № 43, e-mail: pvpetrov@nso.bg 

Чл. 30. Всички съобщения и уведомления във връзка с този договор са валидни, ако 

са направени в писмена форма (по факс, имейл, препоръчана поща или на ръка в 

деловодството на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ) на адресите по чл. 29 и подписани 

от определените представители на страните.  
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Чл. 31. При промяна на адресите (вкл. електронните адреси) или лицата за контакти 

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

съобщенията ще се считат връчени и когато са изпратени на стария адрес. 

Чл. 32. Всяка от страните декларира, че с подписване на настоящия договор е дала 

доброволно съгласие за обработка и съхранение на описаните в договора 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. 

 
 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:        ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
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        Приложение № 7 

        към обява за събиране на оферти 

 

 
Д Е К Л А Р А Ц И Я 

за отсъствие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от 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 ___________________________________ (наименование на ЮЛ, ФЛ, ЕТ, обединение) 

с ЕИК: ________________, участник/участник в обединение, което не е ЮЛ, в процедура за 

възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 187 – чл. 188 от ЗОП с предмет: „Доставка 

на почистващи препарати, консумативи и пособия за нуждите на Националната служба за 

охрана (НСО)“ по обособена позиция № 1: „Доставка на почистващи препарати, консумативи 

и пособия“/обособена позиция № 2: „Доставка на автомобилни почистващи препарати и 

автомобилна козметика“, (посочва се обособената/ите позиция/ии, за която/които учасника 

участва) 

ДЕКЛАРИРАМ пред възложителя, че: 
 

 1. Не съм осъден(а) 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. Не съм осъден(а) с влязла в сила присъда, за престъпление, аналогично на тези по 

т. 1, в друга държава членка или трета страна; 

 3. В настоящата процедура нямам конфликт на интереси по смисъла § 2, т. 21 от 

Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки. 

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

 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 деклариране: _______________ г. 

 

                                                ДЕКЛАРАТОР: ________________ 

име, фамилия, длъжност, подпис и печат    

 
 

Забележка: Декларацията за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 ЗОП 

се подписва от лицата, които представляват участника - членовете на управителни и 

надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при 

вземането на решения от тези органи, посочени конкретно в чл. 40 ППЗОП.  

 

apis://Base=NARH&DocCode=2003&ToPar=Art108а&Type=201/
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apis://Base=NARH&DocCode=2003&ToPar=Art217&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=2003&ToPar=Art219&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=2003&ToPar=Art252&Type=201/
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        Приложение № 8 

        към обява за събиране на оферти 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-6 от 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 _________-

__________________________ (наименование на ЮЛ, ФЛ, ЕТ, обединение) 

с ЕИК: ________________, участник/участник в обединение, което не е ЮЛ, в процедура за 

възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 187 – чл. 188 от ЗОП с предмет: „Доставка 

на почистващи препарати, консумативи и пособия за нуждите на Националната служба за 

охрана (НСО)“ по обособена позиция № 1: „Доставка на почистващи препарати, консумативи 

и пособия“/обособена позиция № 2: „Доставка на автомобилни почистващи препарати и 

автомобилна козметика“, (посочва се обособената/ите позиция/ии, за която/които учасника 

участва) 

ДЕКЛАРИРАМ пред възложителя, че: 
 

 1. Участникът/участникът в обединение, което не е ЮЛ, ________________________  

няма задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 

2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихви 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 (в случай на допуснато разсрочване или отсрочване 

на задълженията или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е 

влязъл в сила – посочва се изрично).  

2. Участникът/участникът в обединение, което не е ЮЛ, 

_________________________  не е предоставял пазарни консултации и не е участвал в 

подготовката на обществената поръчка. 

3. Участникът/участникът в обединение, което не е ЮЛ: 

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

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

б) не е с 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; 
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в) е предоставил изискващата се информация, свързана с удостоверяване липсата на 

основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор. 

 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 на деклариране: _______________ г. 

 

                                                    ДЕКЛАРАТОР: ________________ 

        име, фамилия, длъжност, подпис и печат    

 

 

Забележка: декларацията се представя от поне едно от лицата, които могат 

самостоятелно да представляват участника. 
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        Приложение № 9 

        към обява за събиране на оферти 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
 

         по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари 

 

Долуподписаният/ата: 

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

                          (име, презиме, фамилия) 

ЕГН/ЛНЧ/официален личен идентификационен номер или друг уникален елемент за  

установяване на самоличността ......................................., 

дата на раждане: ....................................................,  

гражданство/а: ......................................................, 

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

или адрес: .........................................................., 

                     (за чужди граждани без постоянен адрес) 

в качеството ми на: 

 законен представител  

 пълномощник 

на ................................................................... 

(посочва се наименованието, както и правноорганизационната форма на 

        юридическото лице или видът на правното образувание) 

с ЕИК/БУЛСТАТ/ номер в съответния национален регистър ................, 

вписано в регистъра при .............................................., 

                                   ДЕКЛАРИРАМ: 

І. Действителни собственици на представляваното от мен юридическо лице/ 

правно образувание са следните физически лица: 

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

                           (име, презиме, фамилия) 

ЕГН/ЛНЧ: ............................, дата на раждане ...............,  

гражданство/а: ........................................................ 

                     (посочва се всяко гражданство на лицето) 

Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или  

държавата по гражданството: .........................................., 

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

или адрес: ..........................................................., 

    (за лица без постоянен адрес на територията на Република България) 

което е: 

 лице, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите,  

дяловете или правата на глас, включително посредством държане на акции на  

приносител, съгласно § 2, ал. 1, т. 1 от допълнителните  разпоредби на ЗМИП;  

 лице, упражняващо контрол по смисъла на § 1в от допълнителните  

разпоредби на Търговския закон (посочва се конкретната хипотеза) ........ 

........................................................................; 
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 лице, упражняващо решаващо влияние при вземане на решения за определяне  

състава на управителните и контролните органи, преобразуване, прекратяване на  

дейността и други въпроси от съществено значение за дейността, съгласно  

§ 2, ал. 3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;  

 лице, което упражнява краен ефективен контрол чрез упражняването на  

права чрез трети лица, включително, но не само, предоставени по силата на  

упълномощаване, договор или друг вид сделка, както и чрез други  правни форми,  

осигуряващи възможност за упражняване на решаващо влияние чрез трети лица,  

съгласно § 2, ал. 4 от допълнителните разпоредби на ЗМИП; 

 (посочва се конкретната категория) учредител, доверителен собственик,  

пазител, бенефициер или лице, в чийто главен интерес е създадена или се управлява  

доверителната собственост, или лице, което в крайна сметка упражнява контрол  

над доверителната собственост посредством пряко или косвено притежаване или  

чрез други средства, или лице, заемащо длъжност, еквивалентна или сходна с  

предходно посочените; 

 лице, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена  

операция, сделка или дейност и което отговаря най-малко на някое от условията,  

посочени в § 2, ал. 1, т. 1 – 3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП; 

 лице, изпълняващо длъжността на висш ръководен служител, когато  

не може да се установи друго лице като действителен собственик; 

 друго (посочва се).................................................. 

Описание на притежаваните права: ....................................... 

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

                         (име, презиме, фамилия) 

ЕГН/ЛНЧ: ........................., дата на раждане: ..................,  

гражданство/а: ......................................................... 

                    (посочва се всяко гражданство на лицето) 

Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или  

държавата по гражданството: ............................................ 

постоянен адрес: ....................................................... 

или адрес: ............................................................, 

      (за лица без постоянен адрес на територията на Република България) 

което е: 

 лице, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от  

акциите, дяловете или правата на глас, включително посредством държане на  

акции на приносител, съгласно § 2, ал. 1, т. 1 от допълнителните разпоредби  

на ЗМИП;  

 лице, упражняващо контрол по смисъла на § 1в от допълнителните  

разпоредби на Търговския закон (посочва се конкретната хипотеза) ....... 

.......................................................................; 

 лице, упражняващо решаващо влияние при вземане на решения за определяне  

състава на управителните и контролните органи, преобразуване, прекратяване на  

дейността и други въпроси от съществено значение за дейността, съгласно § 2,  

ал. 3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;  

 лице, което упражнява краен ефективен контрол чрез упражняването  
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на права чрез трети лица, включително, но не само, предоставени по силата на  

упълномощаване, договор или друг вид сделка, както и чрез други правни форми,  

осигуряващи възможност за упражняване на решаващо влияние чрез трети лица,  

съгласно § 2, ал. 4 от допълнителните разпоредби на ЗМИП; 

 (посочва се конкретната категория) учредител, доверителен  

собственик, пазител, бенефициер или лице, в чийто главен интерес е създадена  

или се управлява доверителната собственост, или лице, което в крайна сметка  

упражнява контрол над доверителната собственост посредством пряко или косвено  

притежаване или чрез други средства, или лице, заемащо длъжност, еквивалентна  

или сходна с предходно посочените; 

 лице, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция,  

сделка или дейност и което отговаря най-малко на някое от условията, посочени  

в § 2, ал. 1, т. 1 – 3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП; 

 лице, изпълняващо длъжността на висш ръководен служител, когато  

не може да се установи друго лице като действителен собственик; 

 друго (посочва се) ............................ 

Описание на притежаваните права: ...................................... 

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

ІІ. Юридически лица или други правни образувания, чрез които пряко или  

непряко се упражнява контрол върху представляваното от мен юридическо  

лице/правно образувание, са: 

А. Юридически лица/правни образувания, чрез които пряко се упражнява контрол: 

......................................................................, 

 (посочва се наименованието, както и правноорганизационната форма на  

          юридическото лице или видът на правното образувание) 

седалище: ............................................................, 

                         (държава, град, община) 

адрес: ..............................................................., 

вписано в регистър ..................................................., 

ЕИК/БУЛСТАТ или номер в съответния национален регистър ................ 

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

Представители: 

1. ..................................................................., 

                     (име, презиме, фамилия) 

ЕГН/ЛНЧ: ..........................., дата на раждане: ...............,  

гражданство/а: ........................................................ 

                    (посочва се всяко гражданство на лицето) 

Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България,  

или държавата по гражданството: ......................................, 

постоянен адрес: ...................................................... 

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

                          (име, презиме, фамилия) 

ЕГН/ЛНЧ: ........................, дата на раждане: ..................,  

гражданство/а: ........................................................ 

                       (посочва се всяко гражданство на лицето) 

Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или  

държавата по гражданството: .........................................., 

постоянен адрес: ....................................................., 
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или адрес: ............................................................ 

     (за лица без постоянен адрес на територията на Република България) 

Начин на представляване: .............................................. 

                              (заедно, поотделно или по друг начин) 

Б. Юридически лица/правни образувания, чрез които непряко се упражнява контрол: 

......................................................................, 

 (посочва се наименованието, както и правноорганизационната форма на  

        юридическото лице или видът на правното образувание) 

седалище: ............................................................, 

                            (държава, град, община) 

адрес: ..............................................................., 

вписано в регистър ..................................................., 

ЕИК/БУЛСТАТ или номер в съответния национален регистър ................ 

Представители: 

1. ..................................................................., 

                       (име, презиме, фамилия) 

ЕГН/ЛНЧ: ............................., дата на раждане: .............,  

гражданство/а: ........................................................ 

                  (посочва се всяко гражданство на лицето) 

Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България,  

или държавата по гражданството: ......................................, 

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

или адрес: ............................................................ 

     (за лица без постоянен адрес на територията на Република България) 

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

                       (име, презиме, фамилия) 

ЕГН/ЛНЧ: ..............................., дата на раждане: ...........,  

гражданство/а: ........................................................ 

                      (посочва се всяко гражданство на лицето) 

Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България,  

или държавата по гражданството: ......................................, 

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

или адрес: ............................................................ 

    (за лица без постоянен адрес на територията на Република България) 

Начин на представляване: .............................................. 

                              (заедно, поотделно или по друг начин) 

III. Лице за контакт по чл. 63, ал. 4, т. 3 от ЗМИП: 

......................................................................, 

                       (име, презиме, фамилия) 

ЕГН/ЛНЧ: ............................., дата на раждане: .............,  

гражданство/а: ......................................................., 

постоянен адрес на територията на Република България:  

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

ІV. Прилагам следните документи и справки съгласно чл. 59, ал. 1, т. 1 и 2  

от ЗМИП: 

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

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

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

на неверни данни. 
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ДАТА: ...............                      ДЕКЛАРАТОР: ................... 

                                                             (име и подпис) 
Указания:  

Попълване на настоящата декларация се извършва, като се отчита дефиницията на  

§ 2 от допълнителните разпоредби на ЗМИП, който гласи следното: 

"§ 2. (1) "Действителен собственик" е физическо лице или физически лица,  

което/които в крайна сметка притежават или контролират юридическо лице или  

друго правно образувание, и/или физическо лице или физически лица, от чието  

име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или дейност,  

и които отговарят най-малко на някое от следните условия: 

1. По отношение на корпоративните юридически лица и други правни образувания  

действителен собственик е лицето, което пряко или косвено притежава достатъчен 

процент от акциите, дяловете или правата на глас в това юридическо лице или  

друго правно образувание, включително посредством държане на акции на  

приносител, или посредством контрол чрез други средства, с изключение на  

случаите на дружество, чиито акции се търгуват на регулиран пазар, което се  

подчинява на изискванията за оповестяване в съответствие с правото на  

Европейския съюз или на еквивалентни международни стандарти, осигуряващи  

адекватна степен на прозрачност по отношение на собствеността. 

Индикация за пряко притежаване е налице, когато физическо лице/лица притежава  

акционерно или дялово участие най-малко 25 на сто от юридическо лице или друго  

правно образувание. 

Индикация за косвено притежаване е налице, когато най-малко 25 на сто от  

акционерното или дяловото участие в юридическо лице или друго правно  

образувание принадлежи на юридическо лице или друго правно образувание, което  

е под контрола на едно и също физическо лице или физически лица, или на  

множество юридически лица и/или правни образувания, които в крайна сметка са  

под контрола на едно и също физическо лице/лица. 

2. По отношение на доверителната собственост, включително тръстове,  

попечителски фондове и други подобни чуждестранни правни образувания,  

учредени и съществуващи съобразно правото на юрисдикциите, допускащи такива  

форми на доверителна собственост, действителният собственик е: 

а) учредителят; 

б) доверителният собственик; 

в) пазителят, ако има такъв; 

г) бенефициерът или класът бенефициери, или 

д) лицето, в чийто главен интерес е създадена или се управлява доверителната 

 собственост, когато физическото лице, което се облагодетелства от нея,  

предстои да бъде определено; 

е) всяко друго физическо лице, което в крайна сметка упражнява контрол над  

доверителната собственост посредством пряко или косвено притежаване или  

чрез други средства. 

3. По отношение на фондации и правни форми, подобни на доверителна собственост –  

физическото лице или лица, които заемат длъжности, еквивалентни или сходни с  

посочените в т. 2. 

(2) Не е действителен собственик физическото лице или физическите лица, които  

са номинални директори, секретари, акционери или собственици на капитала на  

юридическо лице или друго правно образувание, ако е установен друг  

действителен собственик. 

(3) "Контрол" е контролът по смисъла на § 1в от допълнителните разпоредби на  

Търговския закон, както и всяка възможност, която, без да представлява  

индикация за пряко или косвено притежаване, дава възможност за упражняване на  

решаващо влияние върху юридическо лице или друго правно образувание при вземане 

на решения за определяне състава на управителните и контролните органи,  

преобразуване на юридическото лице, прекратяване на дейността му и други  

въпроси от съществено значение за дейността му.  

(4) Индикация за "непряк контрол" е упражняването на краен ефективен контрол  

върху юридическо лице или друго правно образувание чрез упражняването на права 
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чрез трети лица, включително, но не само, предоставени по силата на  

упълномощаване, договор или друг вид сделка, както и чрез други правни форми, 

осигуряващи възможност за упражняване на решаващо влияние чрез трети лица. 

(5) Когато, след като са изчерпани всички възможни средства, не може да се  

установи като действителен собственик лице съгласно ал. 1 или когато  

съществуват съмнения, че установеното лице или лица не е действителният  

собственик, за "действителен собственик" се счита физическото лице, което  

изпълнява длъжността на висш ръководен служител. Задължените лица водят  

документация за предприетите действия с цел установяване на действителния  

собственик по ал. 1." 
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        Приложение № 10 

        към обява за събиране на оферти 

 

 

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 

_____________________________, с ЕИК/ЕИК по БУЛСТАТ: _____________, 

участник/участник в обединение, което не е ЮЛ, в процедура за възлагане на обществена 

поръчка по реда на чл. 187 – чл. 188 от ЗОП с предмет: „Доставка на почистващи препарати, 

консумативи и пособия за нуждите на Националната служба за охрана (НСО)“ по обособена 

позиция № 1: „Доставка на почистващи препарати, консумативи и пособия“/ обособена 

позиция № 2: „Доставка на автомобилни почистващи препарати и автомобилна козметика“, 

(посочва се обособената/ите позиция/ии, за която/които учасника участва) 

 

        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). 
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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.      

                   (длъжност и име) 

       

       2.       

                 (длъжност и име) 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


