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ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ПО РЕДА НА ЧЛ. 14, АЛ. 4 ОТ ЗОП И ПРИ 

УСЛОВИЯТА НА ГЛАВА ОСМА “А” ОТ ЗОП НА ОБЩЕСТВЕНА 
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„Доставка чрез лизинг на един брой технически нов микробус“ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е: 

 

 

ЧАСТ  ПЪРВА 

 

Раздел I – Публична покана 

Раздел ІІ – Описание на предмета на поръчката и Техническа спецификация 

 

 

ЧАСТ ВТОРА 

УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ  

  

Раздел  I – Общи условия 

 

Раздел II - Изисквания към участниците  

 

Раздел III - Изисквания към офертата 

 

Раздел  IV - Съдържание  на офертата 

  

Раздел V - Отваряне, разглеждане и оценяване на офертите  

 

Раздел  VІ – Други условия  

 

Раздел VІІ - Показатели, относителната им тежест в комплексната оценка и методика за 

оценка на офертите. Начин на оценяване 

 

  

 

 

ЧАСТ ТРЕТА 

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ и ПРИЛОЖЕНИЯ. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР 

 

 



 

 

 

 

ЧАСТ  ПЪРВА 

Раздел І 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА1 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 

1    Прилага се копие от публичната покана. 



 

 

 

 

 

Раздел ІІ 

 

ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА 

и 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА 

 

 

ПРЕДМЕТ на поръчката: „Доставка чрез лизинг на един брой технически нов 

микробус“ 

 

ОПИСАНИЕ на поръчката: 

             

Целта на доставката е осигуряване на технически нов микробус за нуждите на „Автобусен 

транспорт”  ЕООД, град Добрич. 

Специфичните технически изисквания към микробусите са подробно описани в техническата 

спецификация към настоящата документация. 

Предлаганите градски микробуси трябва да съответстват на изискванията, съгласно 

Документацията (вкл. техническите спецификации) по настоящата процедура, като 

техническите показатели се потвърждават за съответствие с подробен технически проспект. 

 

 

 

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ  
 

Общият максималният разполагаем финансов ресурс на Възложителя за дейността, предмет на 

обществената поръчка е в размер до 62 000 /шестдесет и две хиляди/ лева без ДДС или до 74 

400 /седемдесет и четири хиляди и четиристотин/ лева с ДДС. 

 

 

 

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

Срок за изпълнение – Срокът на изпълнение не може да бъде по-кратък от 2 

календарни дни и по-дълъг от 70 календарни дни. 



 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

Пътнически микробус, минимум 21+1 места - 1 броя 

Двигател – дизелов, 4 цилиндров, 16 клапана; 

работен обем - максимум 2500 куб. см; мощност по DIN к.с. - максимум 136 к.с.; стандарт за 

отработени газове - ЕВРО 6; Трансмисия: 6-степенна механична. 

 

 Купе, места, размери: 

- Брой места - минимум 21+1, от които min 10 седящи  и min 11 правостоящи; 

- Дължина (мм) – полезна дължина – min 4035 мм; 

- Широчина (мм) – полезна широчина - min 1870 мм; 

- Височина (мм) - полезна височина - min 2170 мм; 

- автоматична врата –изцяло остъклена тип автобусна 

- Ширина автоматична странична врата – минимум 650 мм 

- Височина  автоматична странична врата – min 1650 мм 

- Обособено място за детска количка 

                                           

Минимални изисквания за оборудване: 

Външно: 

- огледала за обратно виждане с вградени странични мигачи; 

- трета стоп светлина; 

- гуми  минимум R16; 

- тонирани стъкла; 

-резервна гума с нормален размер. 

Вътрешно: 

-мултифукционално  табло с поставка за чаши, място за дребни принадлежности ,сгъваема 

стойка за работа с документи: 

-жабки; 

-седалка на водача с регулиране по дължина и височина; 

-единични седалки за пътниците до водача; 

-стандартна текстилна тапицерия; 

-извод за 12 V. 

                                             

Функционално оборудване 

-горивен филтър с датчик за наличие на вода в горивото; 

-компютър за данни по време и след самото пътуване /TRIP COMPUTER/; 

-централно заключване; 

-дистанционно управление на централното заключване с бутони за кабината; 

-хидравличен усилвател на волана; 

-електрически управляеми стъкла; 

-задно подсилено двулистно окачване. 

                                             

Безопасност 

-Предни вентилирани дискове; 

-Задни дискови спирачки; 

-ABS /антиблокираща спирачна система/; 

-ESP - електронна система за стабилност; 

-EBD – електронен разпределител на спирачното усилие; 

-Други електронни системи; 

-Три точкови предпазни колани със степен за налягане според килограмите на –пътника; 

-Въздушна възглавница за водача; 

-Имобилайзер с променлив код; 

-Капачка на резервоара с ключ; 



 

 

 

 

-Дневни лед светлини; 

-Аларма; 

-Авариен люк 

                                                     

Комфорт 

- Климатик; 

- Отопление на пътническия отсек; 

- Странични механично отваряеми стъкла в пътническия салон; 

- Радио + MP3. 

 

 

 

 

Изготвил: Данка Русева Иванова 

                  организатор – експлоатация в „Автобусен транспорт“ ЕООД 

 

 

 



 

 

 

 

ЧАСТ ВТОРА 

УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА 

 

Раздел I 

ОБЩИ УСЛОВИЯ 

 

Възложителят обявява настоящата обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 4 от ЗОП и при 

условията на Глава осма „а“ от Закона за обществените поръчки – възлагане чрез Публична 

покана.  

 

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: ДОСТАВКА по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП. 

 

ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА: „Доставка чрез лизинг на един брой технически нов 

микробус“ 

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ: 

Възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие на 

интернет-страницата на „Автобусен транспорт“ ЕООД на адрес http://transport-dobrich.com/, 

раздел „Профил на купувача"  - http://transport-dobrich.com/profil-na-klienta-avtobusentransport-

dobrich  

РАЗЯСНЕНИЯ: 

Всяко заинтересовано лице може да поиска писмено от възложителя разяснения по 

документацията за участие в срок до три дни преди изтичане на срока за получаване на 

оферти. Възложителят е длъжен най-късно на следващия ден да публикува в профила на 

купувача писмени разяснения по условията на обществената поръчка.  

Разясненията по документацията ще се публикуват на страницата на „Автобусен транспорт“ 

ЕООД на адрес http://transport-dobrich.com/, раздел „Профил на купувача"  - http://transport-

dobrich.com/profil-na-klienta-avtobusentransport-dobrich  

 

 

Раздел II 

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА 

 

1. Изисквания към участниците 

 

В настоящата обществена поръчка може да участва всяко българско или чуждестранно 

физическо или юридическо лице, както и техни обединения.  

В случай, че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е регистрирано 

като самостоятелно юридическо лице, се представя копие на договора/споразумение за 

обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в 

обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва 

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

Договорът/ споразумението задължително трябва да съдържа клаузи, които:  

1. определят точно и ясно разпределението на изпълнението на отделните видове дейности 

между отделните участници в обединението. Разпределението следва да посочва съответния 

вид дейност, който ще се изпълнява от всеки от членовете на обединението. Изискването е с 

цел осигуряване на възможност за преценка за спазване на изискванията на ЗОП и настоящата 

документация от отделните членове на обединението; /съгласно чл.25, ал.8 от ЗОП/;  

2. гарантират, че съставът на обединението няма да се променя след сключването на договора 

за възлагане на обществена поръчка; 

3. гарантират, че всички членове на обединението са отговорни заедно и поотделно за 

изпълнението на договора; 

http://transport-dobrich.com/profil-na-klienta-avtobusentransport-dobrich
http://transport-dobrich.com/profil-na-klienta-avtobusentransport-dobrich
http://transport-dobrich.com/profil-na-klienta-avtobusentransport-dobrich
http://transport-dobrich.com/profil-na-klienta-avtobusentransport-dobrich


 

 

 

 

4. гарантират, че всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия 

период на изпълнение на договора.  

В случай че обединението е регистрирано по БУЛСТАТ, преди датата на подаване на офертата 

за настоящата обществена поръчка, копие на същото се прилага към офертата. В случай, че не 

е регистрирано и при възлагане изпълнението на дейностите, предмет на настоящата 

обществена поръчка, Участникът следва да извърши регистрацията по БУЛСТАТ, след 

уведомяването му за извършеното класиране и преди подписване на Договора за възлагане на 

настоящата обществена поръчка. 

При участник обединение, което не е юридическо лице, съответствието с критериите за 

подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението. В случаите по чл. 49 от 

ЗОП – изискването за регистрация се доказва само от участниците, чрез които обединението 

доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП, съгласно 

разпоредбата на чл. 56, ал. 3, т. 2 от ЗОП.  

 

Не може да се сключи договор за възлагане на обществената поръчка с лице, за което са 

налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” - „д” и ал. 5 от ЗОП, а именно:  

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

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително 

изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; 

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

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

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

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

2. при който лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП са свързани лица с възложителя или със служители 

на ръководна длъжност в неговата организация;  

3. е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на 

конфликт на интереси. 

 

При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е 

длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване 

липсата на обстоятелствата, посочени в чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” - „д” от ЗОП и Декларация за 

липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП съгласно приложения образец. 

 

Раздел III 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТАТА 

 

1. Участниците в настоящата обществена поръчка трябва да подготвят своята оферта в 

съответствие с изискванията, посочени в Глава осма „а“ от ЗОП – възлагане на обществени 

поръчки чрез публична покана и в съответствие с изискванията на възложителя. 

2. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в 

офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. 

3. Офертата и всички документи, приложени към нея трябва да бъдат на български език. За 

преводите на документи на български език важат следните изисквания: 

- Изисква се официален превод на български език на удостоверението за регистрация на 

участника (или документ за самоличност) и преводи на другите документи.  

Всички документи, изготвени на чужд език, следва да бъдат придружени с превод на 

български език. 

*Забележка: Съгласно т. 16а от §1 от Допълнителните разпоредби на ЗОП - "Официален 

превод" е превод, извършен от преводач, който е вписан в списък на лице, което има сключен 

договор с Министерството на външните работи за извършване на официални преводи. 

4. Всички документи, които не са оригинали, и за които не се изисква нотариална заверка, 

следва да бъдат заверени от участника на всяка страница с гриф "Вярно с оригинала". 



 

 

 

 

5. Офертата и всички документи и предложения, приложени към нея трябва да бъдат 

подписани от законния представител на участника съгласно търговската му регистрация или 

от надлежно упълномощено/и лице или лица с изрично пълномощно с нотариална заверка на 

подписа на упълномощилото го лице, което се представя към офертата. 

6. Участниците са длъжни да съблюдават сроковете и условията за подаване на офертата, 

посочени в Публичната покана и документацията за участие в поръчката.  

7. Офертата се представя от Участника лично или от упълномощен от него представител или 

по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриерска служба.  

8. Офертата се поставя в запечатан непрозрачен плик, върху който се посочва предмета на 

поръчката, наименованието на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност 

факс и електронен адрес, както следва: 

 
Наименование на Участника: ……………. 

Адрес за кореспонденция: ……………….. 

Телефон, Факс, ел.адрес: ……………. 

 

Наименование на обществената поръчка: …………………………. 

            

                                                                                          До „Автобусен транспорт“ ЕООД 

                                                                                          ул. „Войвода Димитър Калъчлията” № 8 

                                                                                          гр. Добрич 9300 

 

9. Офертата се представя на посочения в Публичната покана адрес, не по-късно от часа и 

датата, регламентирани в същата, като краен срок за получаване на офертите. 

10. Подадените оферти се вписват във входящ регистър по реда на тяхното постъпване като 

върху плика с офертата се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването им в 

деловодството на Община град Добрич, за което на приносителя се издава документ. 

11. В съответствие с чл. 57, ал. 5 от ЗОП възложителят няма да приема за участие и ще връща 

незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за 

получаване, или в незапечатан или скъсан плик, като това обстоятелство се отбелязва в 

регистъра. 

12. Всички действия на възложителя и на участниците, свързани с настоящата поръчка, следва 

да бъдат обективирани в писмен вид. 

13. Офертите на участниците ще бъдат отворени от комисия, назначена от възложителя в деня, 

часа и мястото, посочени в публичната покана за обществената поръчка.  

14. Валидност на офертите: Срокът на валидност на офертите трябва да е не по-кратък от 120 

(сто и двадесет) календарни дни от датата на получаване на офертите, през което време 

участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти. 

 

Раздел IV 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА 

 

1. Оферта за участие - Образец 1. 

2. „Техническо предложение“ - Образец 2, и Декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП, когато е 

приложимо;  

3. „Ценово предложение“ – Образец 3. 

4. Когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица се 

представят:  

Копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което 

представлява участниците в обединението и документ, подписан от лицата в обединението, в 

който се посочва представляващият. /чл. 56, ал. 1, т. 2 от ЗОП/  

5. Пълномощно на лицето, подписало офертата и/или други заверени от него документи към 

офертата, с нотариална заверка на подписа на упълномощилото го лице, когато офертата не е 

подписана от законния представител на участника, в оригинал или нотариално заверено копие. 

6. Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1 (без буква „е”) от ЗОП - Образец 4; 



 

 

 

 

7. Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП - Образец 5;  

8. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП – Образец 6;    

9. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – Образец 7;  

10. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП – Образец 8;  

11. Списък на  доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, 

изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с 

посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства (съгласно чл. 51, 

ал.4 от ЗОП) за извършената доставка – Образец 9). 

Участникът трябва да има успешно изпълнени през последните 3 (три) години, считано от 

датата на подаване на офертата, минимум 1 (една) доставка, която е еднаква или сходна с 

предмета на обществената поръчка. 

Под „сходни с предмета на настоящата поръчка” следва да се разбира: 

- доставка на моторни превозни средства за превоз на пътници 
 

Участникът следва да приложи доказателства за извършените доставки, съгласно чл. 51, ал.  4 

от ЗОП (Удостоверения, издадени от получателя или компетентен орган, или чрез посочване 

на публичен регистър, в който е публикувана информацията за доставката). 
 

Участникът трябва да е оторизиран търговски представител на марката автомобили, която 

предлага и да има сервизни права за неговата поддръжка и ремонт. 

 

Участникът трябва да представи документ от производителя или договор, който го оторизира 

да предлага марката автомобили,  с която участва в процедурата.  

 

Участникът трябва да представи документ или сертификат, който удостоверява сервизните 

права на участника за поддръжка и ремонт на предлагания автомобил.  

 

За осъществяване на гаранционна поддръжка в гаранционния срок е необходимо участникът 

да представи списък на сервиз/ите за ремонт на стоките, предмет на настоящата процедура и 

посочване на лице, което да осъществява такъв сервиз, телефон, адрес и имейл за контакт с 

лицето (прилага се списък по образец на участника). Участникът следва да посочи минимум 1 

/един/ сервиз и 1 /едно/ лице за осъществяване на гаранционна поддръжка в гаранционния срок.  

 

Участникът да представи технически паспорт, документация или някакъв друг документ, доказващ 

съответствието на техническите характеристики на предложения автомобил с изискванията на 

Възложителя, описани в Техническите спецификации. 

 

Участникът следва да удостовери техническите характеристики на автомобила и изискванията 

за качество, нормативно приети в Република България и сертификат за качество по 

европейските норми и стандарти, както и с изисквания описани в настоящата покана. 

 

* Съгласно чл. 51а от ЗОП, Участниците може да докажат съответствието си за технически 

възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези 

случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните 

възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има 

на разположение ресурсите на третите лица. Трети лица може да бъдат посочените 

подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на 

участника с тях. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Раздел V 

 

ОТВАРЯНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

 

Отварянето, разглеждането и оценката на офертите се извършва от комисия, определена със 

Заповед на Възложителя. 

Отварянето на офертите ще се извърши при условията на чл.68, ал.3 от ЗОП на 19.03.2015 г. 

от 10:00 часа в административната сграда на „Автобусен транспорт“ ЕООД, на адрес: град 

Добрич, ул. „Войвода Димитър Калъчлията“ № 8.  

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата 

или техни надлежно упълномощени представители, чиито оферти са приети и регистрирани, 

както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на 

установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Представителят на 

участника се допуска след удостоверяване на неговата самоличност и представяне на 

съответните пълномощни. 

След отваряне на офертите по реда на тяхното постъпване комисията обявява ценовите 

предложения и предлага на представител от присъстващите участници да подпише 

техническите и ценовите предложения. 

След извършването на посочените действия приключва публичната част от заседанието на 

комисията. 

Комисията разглежда документите в офертите за съответствието им с изискванията поставени 

от възложителя. 

Оценяват се само допуснатите оферти.  

Комисията съставя протокол за получаването, разглеждането и оценката на офертите и за 

класиране на участниците. Протоколът на комисията се представя на Възложителя за 

утвърждаване. 

 

Отстраняване на участници: 

Комисията предлага за отстраняване от поръчката участник: 

1. който не е представил някой от необходимите документи или информация; 

2. за когото са налице обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП;  

3. който е представил оферта, която и непълна или отговаря на предварително обявените 

условия на възложителя; 

4. който е предложил цена за изпълнение на поръчката по-висока от финансовия ресурс, 

посочен от Възложителя в прогнозната стойност на настоящата поръчка. 

 

Сключване на договор 

Възложителят сключва писмен договор с класирания на първо място участник, който включва 

всички предложения от офертата му. 

Преди подписване на договор, участникът определен за Изпълнител следва да представи: 

1. Документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на 

обстоятелствата, посочени в чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” - „д” от ЗОП  

2. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП съгласно приложения 

образец. 

 

Ако определеният в резултат на процедурата изпълнител е посочил в офертата си, че за 

изпълнение на обществената поръчка ще ползва подизпълнител/и, той е длъжен да сключи с 

тях договор/и за подизпълнение при условията на чл.45а от ЗОП. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Раздел VI 

 

ДРУГИ УСЛОВИЯ 

 

За всички неуредени въпроси в тази документация за участие се прилагат разпоредбите на 

Закона за обществените поръчки, Правилника за прилагане на Закона за обществените 

поръчки и другите действащи нормативни актове, свързани с предмета на обществената 

поръчка. 

 

КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ УЧАСТНИЦИТЕ И ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 

Всички действия на възложителя към участниците са в писмен вид. 

Обменът на информация може да се извърши по пощата, по факс, по електронен път при 

условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис или чрез 

комбинация от тези средства по избор на възложителя.  

Документи във връзка с провеждането на настоящата обществена поръчка изпратени по факс 

или електронен път, се приемат за редовно връчени, ако са изпратени на посочения от 

адресата номер на факс или електронен адрес и е получено автоматично генерирано 

съобщение, потвърждаващо изпращането. 

 

  

http://www.epi.bg/display.php?oid=28078


 

 

 

 

Раздел VІI 

 

ПОКАЗАТЕЛИ, ОТНОСИТЕЛНАТА ИМ ТЕЖЕСТ В КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА И 

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ. НАЧИН НА ОЦЕНЯВАНЕ 

 

 

Предмет: ”Доставка чрез лизинг на един брой технически нов микробус” 

 

 

Критерий за оценка: икономически най-изгодна оферта 

 

Показатели за оценка: 

 
1. А – Предложена цена – тежест 50%, максимален брой точки – 50. 

2. B – Гаранционен срок и обслужване – тежест 10%, максимален брой точки - 10. 

3. С – Срок за изпълнение на доставката – тежест 40%, максимален брой точки – 40. 

 

Всеки от показателите се изчислява като съотношение по посочените по– долу формули: 

 

1. А = 
Ц най - ниска

 х 50, 
                   Ц 

 
където Ц е цената, предложена от оценявания участник, а Ц НАЙ - НИСКА е минималната 

предложена обща цена сред всички допуснати до оценка предложени. 

 

Забележка:  Общата предложена цена не може да надвишава 62 000 лева без ДДС.     

 

2. В = 
Г                      

 х 10,
 

           Г най - дълъг  
 

където Г е гаранционният срок и обслужване, предложени от  оценявания участник, а Г НАЙ - 

ДЪЛЪГ е максималният гаранционен срок и обслужване сред всички, допуснати до оценка 

предложения. 

 
Забележка: Гаранционният срок не може да бъде по-малък от 2 години!  

 

3. С = 
Д най - бърза

 х 40, 
                   Д

 
където Д е срока на доставката, предложен от оценявания участник, а Д НАЙ - БЪРЗА е 

минималният срок на доставка сред всички, допуснати до оценка предложения. 

 

Общата оценка  Т = А + В + С 

 

Забележка: Срокът за доставка не може да бъде по-кратък от 2 календарни дни и по-дълъг от 

70 календарни дни. 

 

 

 

Изготвил: Данка Русева Иванова 

                  организатор – експлоатация в „Автобусен транспорт“ ЕООД 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ЧАСТ ТРЕТА 

 

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ И ПРИЛОЖЕНИЯ. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР 

 

 

Образец № 1 Оферта за участие  

Образец № 2 Техническо предложение за изпълнение на поръчката 

Образец № 3 Ценово предложение 

Образец № 4 Декларация по чл. 47, ал. 1, т.1 (без буква „е“)  от ЗОП 

Образец № 5 Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП 

Образец № 6 Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП 

Образец № 7 Декларация за съгласие за участие като подизпълнител 

Образец № 8 Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП 

Образец № 9 Списък на изпълнените доставки 

Приложения:  

Проект на договор за изпълнение на обществената поръчка  

 

 

 

 

                                                                                                                                                   



 

 

 

 

 Образец 1 

ДО  

„АВТОБУСЕН ТРАНСПОРТ“ ЕООД 

УЛ. ”ВОЙВОДА ДИМИТЪР КАЛЪЧЛИЯТА” № 8 

ГРАД ДОБРИЧ 

 

ОФЕРТА ЗА УЧАСТИЕ  
 

 

Наименование на Участника:  

 

ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН: 

(или друга идентифицираща 

информация в съответствие 

със законодателството на 

държават, в която участникът 

е установен) 

 

Седалище по регистрация:  (град, пощенски код, улица, №) 

Точен адрес за 

кореспонденция: 

(град, пощенски код, улица, №) 

Телефонен номер:  

Факс номер:  

e-mail:  

(в случай че участникът е обединение, информацията се попълва за всеки участник в 

обединението, като се добавя необходимия брой полета) 

Банка, BIC, IBAN, титуляр на 

сметката: 

 

Лица представляващи 

участника по учредителен акт: 

 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 

С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас Публична покана 

по реда на Глава осма „а“ от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:  

„Доставка чрез лизинг на един брой технически нов микробус“ 

 

Предлагаме Срок на валидност на офертата: .………….. (…………………….... словом) 

календарни дни от крайния срок за получаване на офертите.  

 

/Срокът не може да бъде по-малък от 120 календарни дни/ 

             

Декларираме, че сме запознати с документацията, указанията и условията за участие в 

обявената от Вас обществена поръчка и изискванията на ЗОП. Съгласни сме с поставените от 

Вас условия и ги приемаме без възражения. 

 

В случай, че бъдем определени за изпълнител, при сключване на договора ще представим 

всички документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на 

обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, 

ал.5.   

 

Дата: .......................... г.                                Участник: ............................ 

                                                                                                                      /подпис и печат/ 

 



 

 

 

 

Образец 2 
                                                                                                                                                  

ДО  

„АВТОБУСЕН ТРАНСПОРТ“ ЕООД 

УЛ. ”ВОЙВОДА ДИМИТЪР КАЛЪЧЛИЯТА” № 8 

ГРАД ДОБРИЧ 

 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 

 От …………………………………...…………… /наименование на Участника/, 

представлявано от ………………………………………………………………… /име, длъжност/ 

 

 УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 

 

 С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение предмета на 

обявената от Вас обществена поръчка с наименование: „Доставка чрез лизинг на един брой 

технически нов микробус“ 

 

1. Относно изискванията и условията, свързани с изпълнението на предмета на настоящата 

поръчка, ще изпълним следното:  

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

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

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

(Подробно се описва страна производител, марка, модел, вариант на предлагания 

автомобил. Задължително се посочват подробно и изчерпателно оферираните 

параметри по всеки един показател от техническите спецификации.)  

 

2. Предлагаме да организираме и изпълним поръчката съгласно изискванията на Възложителя 

при следните условия:  

 

I. Гаранционен срок: …………..(…………………………..) години, от датата на приемане от 

Възложителя. 

 

За този период се ангажираме да отстраняваме всички скрити дефекти и недостатъци, 

появили се в гаранционния срок на стоките, съгласно договорните условия.  

 

Забележка: Гаранционният срок не може да бъде по-малък от 2 години!  

 

II. Срок за доставка: ………….. (………..) календарни дни. 

  

Забележка: Срокът за доставка не може да бъде по-кратък от 2 календарни дни и по-

дълъг от 70 календарни дни. 

 

Предлаганият от нас автомобил отговаря на минимално изискуемите технически 

характеристики или еквивалентни на тях, посочени в техническата спецификация от 

публичната покана. 

 Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно 

съответствие с горепосоченото предложение, изискванията на Възложителя и представения 

проект на договор. 

    г.                                                Участник:     

(дата на подписване)                                                                                       (подпис и печат) 

 



 

 

 

 

Образец 3 
 

                                                

ДО  

„АВТОБУСЕН ТРАНСПОРТ“ ЕООД 

УЛ. ”ВОЙВОДА ДИМИТЪР КАЛЪЧЛИЯТА” № 8 

ГРАД ДОБРИЧ 
 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

 
 

От …………………………………...…………… /наименование на Участника/, представлявано 

от …………………………………………………………………………………... /име, длъжност/ 

 
  

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 
 

С настоящото представяме нашето ценово предложение за изпълнение предмета на 

обявената от Вас обществена поръчка с наименование: „Доставка чрез лизинг на един брой 

технически нов микробус“ 

 

ЦЕНА за изпълнение на поръчката в размер на: .................... (словом: 

.......................................…) лева без ДДС  

  

Посочената цена включва всички разходи по изпълнение на предмета на поръчката и не 

подлежи на увеличение. 

Предложената цена е определена при пълно съответствие с условията от 

документацията. 

Към заявената цена ще се придържаме до окончателното завършване на дейностите по 

изпълнение на поръчката, независимо от евентуално повишаване на инфлация, минимална 

работна заплата и др. 

При така предложените от нас условия, в нашата ценова оферта сме включили всички 

разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват. 

            Към ценовото предложение да се приложи и проектодоговор с Лизинговата компания с 

погасителен план за срок от 60 месеца и до 10% първоначална вноска с остатъчна стойност. 
 

 

 
  

    г.                                           Участник:     

(дата на подписване)                                                                               (подпис и печат) 



 

 

 

 

Образец 4 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

по чл. 47, ал. 1, т. 1 (без буква „е”) от Закона за обществените поръчки 

 

Долуподписаният /-ната/          в качеството ми 

на __________________________________ (посочете длъжността) на  

        (посочете наименованието на участника) 

БУЛСТАТ/ЕИК __________________________________________ със седалище и адрес на 

управление ____________________________________________________________  

 

ОТНОСНО: Обществена поръчка с предмет: „Доставка чрез лизинг на един брой 

технически нов микробус“ 

 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

 

Не съм осъждан/а с влязла в сила присъда/ реабилитиран съм (ненужното се зачертава) за:  

1. престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително 

изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; 

2. подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; 

3. участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; 

4. престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; 

5. престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс. 

  

Задължавам се при променя на горепосочените обстоятелства да уведомя възложителя в 7-

дневен срок от настъпването им. 

 

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния 

кодекс. 

 

    г.                                            Декларатор:    

(дата на подписване)                                                                                  (подпис и печат) 

 

 

Забележка: 

* Декларацията се представя от лицата, които представляват участника, съгласно чл. 47, ал. 4 

от ЗОП. 

* В случай, че участникът е обединение, декларация се представя  за  всяко физическо или 

юридическо лице, включено в обединението, съгласно чл. 56, ал. 3, т. 1 от ЗОП. 

 



 

 

 

 

Образец 5 

 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

 

по чл. 47, ал. 5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка  

с чл. 101е, ал. 2 от ЗОП 
 

 

 

Долуподписаният /-ната/          в качеството ми 

на __________________________________ (посочете длъжността) на  

        (посочете наименованието на участника) 

БУЛСТАТ/ЕИК __________________________________________ със седалище и адрес на 

управление ____________________________________________________________  

 

  

ОТНОСНО: Обществена поръчка с предмет: „Доставка чрез лизинг на един брой 

технически нов микробус“ 

 

 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

 

 

1. Не съм свързано лице с Възложителя ................................................................ 

(посочете наименованието на Възложителя) или със служители на ръководна длъжност в 

неговата организация. 

 2. Не съм сключил договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и 

установяване на конфликт на интереси. 

  

Задължавам се при променя на горепосочените обстоятелства да уведомя възложителя в 7-

дневен срок от настъпването им. 

 

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 

от Наказателния кодекс. 
 

 

 

    г.                                            Декларатор:    

(дата на подписване)                                                                                  (подпис и печат) 

 



 

 

 

 

Образец 6 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки 

 

 

Долуподписаният /-ната/          в качеството ми 

на __________________________________ (посочете длъжността) на  

        (посочете наименованието на участника) 

БУЛСТАТ/ЕИК __________________________________________ със седалище и адрес на 

управление ____________________________________________________________ 

 

ОТНОСНО: Обществена поръчка с предмет: „Доставка чрез лизинг на един брой 

технически нов микробус“ 

 

ДЕКЛАРИРАМ: 

 

1. При изпълнение на обществената поръчка представляваният от мен участник ще 

използва / няма да използва подизпълнители. (ненужното се зачертава) 

 

2. Подизпълнителят/ите/, видовете работи от предмета на поръчката, които ще изпълняват 

и съответстващия на тези работи дял от стойността на обществената поръчка са както следва: 
 

Наименование на 

подизпълнителя 

Видове работи от предмета на 

поръчката, които ще изпълнява 

Дял на изпълнените работи 

като % от стойността на 

обществената поръчка 

   

   

   

 

3. Представляваният от мен участник: 

3.1. Няма да сключва договор за подизпълнение с лице, за което е налице обстоятелство 

по чл.47, ал.1 или ал.5 от ЗОП. 

3.2. Няма да заменя посочен в офертата изпълнител, освен в случаите по чл.45а, ал.2, 

т.3 от ЗОП. 

 

Известно ми е, че при деклариране на неверни обстоятелства нося наказателна 

отговорност по чл.313 от НК. 

 

Приложение: Декларация от посочените подизпълнители с изразено от тях съгласие за 

участие в настоящата поръчка като подизпълнители. 

 

 

    г.                                           Декларатор:     

(дата на подписване)                                                                                     (подпис и печат) 



 

 

 

 

Образец 7 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

за съгласие за участие като подизпълнител 

 

 

 

Долуподписаният /-ната/     в качеството ми на

 _______________________ (посочете длъжността) на     

 (посочете наименованието на подизпълнителя),  със седалище и адрес на управление

          

 

ОТНОСНО: Обществена поръчка с предмет: „Доставка чрез лизинг на един брой 

технически нов микробус“ 

 

 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

 

 

1. Представляваното от мен       (посочете дружеството, 

което представлявате)е съгласно да участва като подизпълнител на участника      

(посочете участника, на който сте подизпълнител) при изпълнение на  горепосочената 

поръчка.  

 

2. Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител и размера на участието ни в % са, 

както следва:                                                             

 

(избройте конкретните части и техния обем от предмета на обществената поръчка, които 

ще бъдат изпълнени от Вас като подизпълнител).  

 

 

Известно ми е, че за посочване на неверни данни  в настоящата декларация подлежа на 

наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс. 

 

 

 

    г.                                           Декларатор:     

(дата на подписване)                                                                                     (подпис и печат) 

             
                                                                                                                                         



 

 

 

 

Образец 8 

   

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

 

за приемане на условията в проекта на договора 

по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП 

 

 

Долуподписаният /-ната/          в качеството ми на

 __________________________________ (посочете длъжността) на  

        (посочете наименованието на участника) 

БУЛСТАТ/ЕИК __________________________________________ със седалище и адрес на 

управление ____________________________________________________________ 

 

ОТНОСНО: Обществена поръчка с предмет: „Доставка чрез лизинг на един брой 

технически нов микробус“ 

 

 

Д Е К Л А Р И Р А М:  

  

1. Запознат съм със съдържанието на проекта на договора и приемам условията в него 

по отношение на изпълнението на обществената поръчка. 

 

2. В случай, че представляваният от мен участник бъде избран за изпълнител, от името 

на последния приемам да сключа договор за възлагане на обществена поръчка. 

 

 

 

 

    г.                                           Декларатор:     

(дата на подписване)                                                                                     (подпис и печат) 

 

 

 



 

 

 

 

Образец 9 

 

 

СПИСЪК НА ИЗПЪЛНЕНИТЕ ДОСТАВКИ 

 

 

Долуподписаният /-ната/          в качеството ми на

 __________________________________ (посочете длъжността) на  

        (посочете наименованието на участника) 

БУЛСТАТ/ЕИК __________________________________________ със седалище и адрес на 

управление ____________________________________________________________ 

 

ОТНОСНО: Обществена поръчка с предмет: „Доставка чрез лизинг на един брой 

технически нов микробус“ 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, че: 

 

През последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, представляваният 

от мен участник е изпълнил следните доставки, сходни с предмета на настоящата 

поръчка: 

  

№ 

 

Възложител 

(получател) 

адрес, телефон, 

факс, електронна 

поща 

Предмет на договора/ описание 

на основните дейности 

 

 

 

 

 

 

Стойност на 

договора /лева 

без ДДС/ 

 

 

 

 

 

 

Начална и 

крайна дата 

на изпълнение 

 

1.     

2.     

 

 

За потвърждение на горните данни: 

Прилагаме доказателства за извършената доставка, съгласно чл. 51, ал. 4 от ЗОП 

(Удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на 

публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката): 

1. ……………………,  

2. ……………………….  

 

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

данни. 

 

    г.                                           Участник:     

(дата на подписване)                                                                               (подпис и печат) 

  



 

 

 

 

 

Проект 

 

Д О Г О В О Р 
 

 Днес, ............... 2015 година, в град Добрич, се сключи настоящият договор между: 

1. ”Автобусен транспорт” ЕООД, със седалище и адрес на управление: град Добрич, ул. 

„Войвода Димитър Калъчлията “ № 8, ЕИК 124653046,  представлявано от Росен Стоянов 

Русев – Управител и Даринка Денева – гл. счетоводител, наричан по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ, 

2. ………………………., ЕИК …………….., със седалище и адрес на управление: 

…………………………………..,  представлявано от ………………………, наричан по-долу  

ИЗПЪЛНИТЕЛ, и 

3. ………………………….., ЕИК ………………., със седалище и адрес на управление: 

…………………………., представлявано от ……………………., наричано ЛИЗИНГОДАТЕЛ.  

  

Договорът се сключва въз основа на проведена Публична покана по реда на Глава осма „а“ от 

ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка чрез лизинг на един брой 

технически нов микробус”, с който страните се споразумяха за следното: 

 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. ЦЕНА И СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ. 

Чл. 1  (1) Възложителят възлага, а изпълнителят приема срещу възнаграждение да извърши  

доставка за нуждите на възложителя чрез финансов лизинг, осигурен от ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ, 

следните движими вещи, наричани СТОКА:      

- Един брой технически нов пътнически микробус с …………………. места, марка: …………., 

модел: …………………, код на модела: …………; шаси № …………………..;  двигател № 

……………….., цвят: ……………., съгласно Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 

Техническите спецификации на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, неразделна част от настоящия договор. 

            (2) Техническите параметри (характеристики) на СТОКАТА са посочени в 

Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и Техническите спецификации на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, неразделна част от настоящия договор.  

(3) СТОКАТА следва да се достави на следния адрес: град Добрич, ул. „Войвода 

Димитър Калъчлията “ № 8. 

Чл. 2 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ доставя микробуса в срок до …………... календарни дни, от 

датата на сключване на договора, съгласно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

            (2) Извършването на доставката се удостоверява с приемо-предавателен протокол, 

подписан между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или от посочено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

лице. 

            (3) В приемо-предавателният протокол по предходната алинея трябва да бъдат 

описани автомобила, оборудването и окомплектовката му, като и документите, които го 

съпровождат – сервизна книжка, гаранционна карта и други. 

Чл. 3 (1) Доставната цена на микробуса е в размер на ………………… лева без ДДС, или в 

размер на ……………………. лева с ДДС, съгласно Ценовото предложение на Изпълнителя.  

           (2) Плащането се извършва съгласно предложените в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

договор за финансов лизинг и погасителен план за срок от 60 месеца, с ……… % 

първоначална вноска, които се подписват между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ и 

имат обвързваща сила по отношение на предвидените в тях права и задължения. 

           (3) Цената по ал. 1 включва: доставка на указаното от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ място. 

           (4) Цената по ал. 1 е окончателна и не подлежи на изменения и корекции. 

           (5) Плащането по първоначалната вноска и съпътстващите разходи по сделката да се 

платят в срок от 3 дни след сключване на договора. 



 

 

 

 

            

ІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ. 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл. 4. Възложителят има право: 

1. Да изиска от изпълнителя да изпълни точно и без отклонения, съобразно описанието на 

поръчката и техническите спецификации, както и приложената от същия оферта 

доставката; 

2. Да изисква от изпълнителя да изпълни поръчката в срока, посочен в чл.2, ал.1 от 

настоящия договор. 

3. Да се запознава с  работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без да затруднява дейността му. 

4. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от изискванията за доставката по чл. 1 от 

договора, да откаже за заплати съответното възнаграждение, докато ИЗПЪЛНИТЕЛ не 

изпълни своите задължения съгласно договора. 

5. Да прекрати едностранно договора с писмено предизвестие в случай, че 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е в забава с повече от 20 /двадесет/ дни, без да е уведомил писмено 

Възложителя за причините за забавата.   

Чл. 5. Задължения на Възложителя: 

 1.  Да окаже необходимото съдействие за изпълнение на договора;  

2. Да приеме доставената СТОКА, чрез подписване на приемателно-предавателен 

протокол за одобрение и приемане без забележки; 

3. Да заплаща всички дължими суми съгласно договора за финансов лизинг, 

погасителния план към него и приложимите Общи условия. 

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл. 6. Права на Изпълнителя: 
 1. Да изисква от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за осъществяване на 

доставката. 

2.  Да иска приемане на ДОСТАВКАТА от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез определено от него 

лице; 

Чл. 7. Задължения на Изпълнителя: 

1. Да достави на адреса на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  и на свой риск СТОКАТА; 

2. Да осигури за своя сметка транспорта по доставката до местоизпълнението, посочено 

в чл. 1 ал. 3 от настоящия договор; 

3. Да предаде на ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ или на определено от него лице СТОКАТА с 

двустранен приемо – предавателен протокол; 

4. Да осигури на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ пълно техническо гаранционно обслужване на 

СТОКАТА за срок от …………. години от датата на приемателно-предавателния протокол. За 

този период Изпълнителят се ангажира да отстранява всички скрити дефекти и недостатъци, 

появили се в гаранционния срок съгласно договорните условия. 

5. Да осигурява достъп за извършване на проверки на място от страна на Възложителя 

и за извършване на одити от страна на одитиращи институции по отношение на настоящия 

договор за обществена поръчка; 

6. Да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в доклади от проверки на място 

и одити, проведени по отношение на настоящия договор за обществена поръчка;  

           (6) Плащането се извършва в български лева по банков път, по следната сметка на 

Лизингодателя:     

 

Банка, адрес  

BIC  

IBAN  

Титуляр на сметката  

 

 



 

 

 

 

7. Да следи и докладва на Възложителя за възникнали нередности при изпълнението на 

настоящия договор. В случай на установена нередност Изпълнителят е длъжен да възстанови 

на Възложителя всички неправомерно изплатени суми заедно с дължимите лихви; 

8. Да информира Възложителя за възникнали проблеми при изпълнението на проекта и 

за предприетите мерки за тяхното решаване; 

9. При проверка на място от страна на Възложителя, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да 

осигури присъствие на негов представител, както и да осигурява достъп до помещения, 

преглед на документи, свързани с изпълнението на възложените дейности; 

10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не разпространява по никакъв начин сведения и 

факти станали му известни при изпълнение на настоящия договор в срок до една година от 

датата на изтичане на срока му, а именно: 

 от информационната система на Възложителя; 

 за пропускателния режим; 

 контрола на достъп; 

 видеонаблюдение и противопожарно известяване; 

 физически и софтуерни мерки за сигурност; 

 разположение и контрол на информационните активи. 

 

ІII. ПРИЕМАНЕ НА ДОСТАВКАТА. РЕКЛАМАЦИИ. ПРЕМИНАВАНЕ НА 

СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА. 

Чл. 8. (1) Приемането на доставената СТОКА се извършва в момента на транспортирането й 

до посочения в чл. 1 от настоящия договор адрес и място. 

 (2) При приемането (в мястото на доставка посочено в този договор) страните 

извършват съвместен преглед на доставената СТОКА за пълното й съответствие с 

техническите и функционални изискванията на Техническата спецификация на Възложителя, 

Оферта на Изпълнителя (в цялост), и в случай на установяване на пълно съответствие 

страните съставят приемо-предавателен протокол за одобрение и приемане без забележки.  

(3) В случай на установяване на несъответствие на доставената СТОКА с Техническите 

спецификации на Възложителя и/или Оферта на Изпълнителя (в цялост), приемателно-

предавателен протокол за одобрение и приемане без забележки не се съставя до момента, в 

който Изпълнителят не достави без недостатъци. 
Чл. 9. (1) Възложителят има право на рекламация пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за целия срок на 

гаранционния сервиз, който е офериран от Изпълнителя в Офертата.  

   (2) Рекламации относно качеството и скрити дефекти се правят в тридневен срок от 

откриването им. 

Чл. 10. В случай на рекламация и възникване на спор между страните по договора 

Възложителят осигурява проверка на рекламираната СТОКА от контролна организация в 

присъствието на представители на двете страни, за което се съставя надлежен протокол. 

Чл. 11.  Заплащането на всички дължими суми по сключения договор за финансов лизинг се 

извършва в сроковете и при условията предвидени в него без оглед на това дали са настъпили 

някои от хипотезите на чл.8, 9 или 10 по-горе. 

 

IV. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ И ГАРАНЦИНОННА ПОДДРЪЖКА 

Чл. 12. (1) Гаранционният срок, съгласно Офертата на изпълнителя е ………. години и започва 

да тече от датата на подписване на приемо-предавателен протокол за доставката на 

СТОКАТА. 

   (2) Гаранционното обслужване се извършва в оторизираните от производителя 

сервизни бази. 

   (3) В рамките на гаранционния срок ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прави рекламации 

пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за констатирани явни недостатъци, липси или появили се скрити 

недостатъци на доставения автомобил, като иска отстраняването или коригирането им за 

сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Рекламационното съобщение може да бъде изпратено по факс, 

телефон, електронна поща, поща. 



 

 

 

 

   (4) В рамките на гаранционния срок ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предприеме 

незабавни действия по предявената рекламация и да отстрани безвъзмездно всички повреди и 

отклонения от изискванията за качество на доставения автомобил.  

Чл. 13. Когато е необходим ремонт в сервиз на Изпълнителя, в рамките на гаранционния срок, 

транспортът на СТОКАТА до сервиза и обратно (ведно с демонтажа и монтажа) е за сметка на 

Изпълнителя. 

 

V. ФОРСМАЖОР 

Чл. 14. В случай на неизпълнение, изцяло или частично, на което и да е от задълженията на 

Страните по този Договор, причинено от събитие на форсмажор, такова неизпълнение няма да 

се счита за нарушение на настоящия Договор. 

Чл. 15. За нуждите на този Договор форсмажор е всяко непредвидено и/или непредотвратимо 

събитие от извънреден характер, което възникне след сключването на Договора, като 

например: експлозии, пожари, земетресения, наводнения, бури, урагани, епидемии и други 

природни бедствия; военни действия, въстания, обществени безредици, стачки или други 

действия на работници и служители; невъзможността или неуспехът да се получат изисквани 

разрешения, съгласия или права на ползване или права на преминаване; влизане в сила на 

индивидуален административен или нормативен акт, засягащи пряко изпълнението на 

задълженията на която и да е от страните по договора; откриването на територията, свързана с 

реализацията на Обектите и/или Проекта, на археологически или исторически находки, опасни 

отпадъци, токсични вещества или други опасности. 

Чл. 16. Ако състоянието, причинено от събитие на форсмажор продължи повече от един 

месец, всяка от Страните има право да прекрати Договора с писмено уведомление до другата 

Страна, като в този случай обезщетения за неизпълнение не се дължат. 

Чл. 17. Всяка от Страните, чието изпълнение стане невъзможно поради събитие на 

форсмажор, е длъжна незабавно да уведоми писмено другата Страна и да посочи възможните 

последици, свързани с по-нататъшното изпълнение на Договора. 

 

VІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. САНКЦИИ. 

Чл. 18. (1) Действието на този Договор се прекратява: 

 1. с неговото изпълнение; 

 2. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на договора. 

  (2) Възложителят има право да прекрати действието на договора чрез писмено 

предизвестие, ако изпълнителят не изпълни доставката на част или на цялото количество в 

сроковете, договорени между страните; 

 (3) Възложителят има право да прекрати действието на договора без предизвестие, 

когато Изпълнителят забави изпълнението на доставката при условията на чл. 4, т. 5 от 

настоящия договор. 

Чл. 19. За неизпълнение в срок на възложената работа, както и за което и да е неизпълнение на 

поетото от Изпълнителя задължение по настоящия договор, Изпълнителят дължи на 

Възложителя неустойка в размер на 10 % от доставната стойност на микробуса по договора. 

Тази неустойка не препятства търсенето на действително претърпени по-големи вреди. 

Чл. 20. (1) При виновно неизпълнение на договора от Изпълнителя, той дължи и неустойка в 

размер на гаранцията за изпълнение.  

  (2) При отказ от осъществяване на гаранционно обслужване в гаранционния срок, 

Изпълнителят дължи неустойка в размер на гаранцията за изпълнение.  

  (3) Възложителят има право да удържа суми от гаранцията за изпълнение за неустойки 

и за други основателно дължими от Изпълнителя суми по договора. 

Чл. 21. Санкциите, предвидени в този раздел не отменят правото на изправната страна по 

договора да търси обезщетение от виновната страна за понесени загуби и пропуснати ползи 

във връзка с неизпълнение на условия и/или разпоредби на този договор, надвишаващи 

размера на неустойката или лихвата. 

 



 

 

 

 

VIІ. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ. 

Чл. 22. Всяка от Страните декларира и гарантира, че информацията и документацията, която е 

получила ще се използват от нея само за целите на договора и няма да се предоставя на трети 

лица, с изключение на такива, пряко свързани с изпълнението на проекта. 

Чл. 23. При възникване на спор, страните се задължават да го разрешат в дух на добра воля, 

по пътя на преговорите и взаимният компромис, а когато това се окаже невъзможно – спорът 

ще бъде отнесен за разрешаване  от компетентния съд. 

Чл. 24. Техническата спецификация и изискванията за изпълнение на доставката на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (техническо и ценово предложение) и 

Договор за финансов лизинг на МПС и приложенията към него са неразделна част от 

настоящия договор. 

 

Този договор бе съставен в три еднакви екземпляра – по един за всяка от страните. 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                ИЗПЪЛНИТЕЛ: .................................. 

УПРАВИТЕЛ: ………………….......                                /……………………./ 

              /Росен Русев/ 

  

  

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ: …………...........        

                            /Даринка Денева/ 

 

                                                                                             ЛИЗИНГОДАТЕЛ: …………………. 
                                                                                                                                /……………….…/ 

 

 


