
 
 

 

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 

за обществена поръчка чрез публична покана с предмет: 

 

„Доставка на лек автомобил с висока проходимост/джип/ - втора употреба 

за нуждите на Дом за стари хора, ЦНСТ 1, ЦНСТ 2 гр. Алфатар 

 

Вид на поръчката: публична покана 

Ред на възлагане: по реда глава осем «а» на ЗОП 

Правно основание: чл. 14, ал. 4 от ЗОП 

Всички правоотношения, свързани с организирането и провеждането на избор за изпълнител 

на обществената поръчка, се регламентират от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и 

настоящата документация.  

Обществената поръчка е открита със Заповед № 062 от 28.11.2014 г. на директора на Дом 

за стари хора 

Възложител:                                                                             За контакти: 

Дом за стари хора                                                                   Нели Маринова                                 

Гр. Алфатар                                                                             тел. 0887903451 

Ул.”Йордан Петров”1                                                            dsx_alfatar@abv.bg 

 

                                               РАЗДЕЛ „ПРИЛОЖЕНИЯ” 

 

 

 
Съдържание: 

1. Приложение 1 „Критерий за оценка” 

2. Техническа спецификация 

3. Приложение 2 „Образци” 

4. Приложение 3 „Проект на договор”  

 

 



  Приложение 1 

 

КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА  
 

 Критерият за оценка на допуснатите до оценка и класиране  оферти е икономически най 

– изгодната оферта. Комисията подписва обобщена оценъчна таблица  и класира на първо 

място   участникът получил най- много точки след   осредняване на резултатите /точките/ по 

всеки показател. 

 Участника с най-висок коефициент К се класира на първо място. Класирането на  

офертите се извършва в зависимост от комплексната оценка на  участника по методиката, която 

се формира като сбор от получените точки по отделните показатели за оценка след 

осредняването.  

 

МЕТОДИКА   ЗА   ИКОНОМИЧЕСКИ   НАЙ- ИЗГОДНА ОФЕРТА 

 

Оценката по всеки показател  се формира при условията по- долу, като  най – изгодното 

предложение може да получи 100 т.   Получените оценки се умножават с число(процент), 

представляващо относителна тежест на съответния показател. Резултатът представлява 

получените от участника  точки за показателя.  Оценката  се получава след умножаване на 

резултата, получен от прилагане на съответните формули с процент, представляващ тежестта 

на показателя. Сборът от точките по всички показатели е крайният коефициент ”К”, на базата 

на който се получава класирането на отделните участници. Участникът събрал най – много 

точки се класира на първо място, като по низходящ ред се класират всички останали участници.  

 

 

Формула за определяне на краен коефициент ”К” 

 

К = Ц х 40 %  + Т х 50 % + N х 10% където: 

 

Ц – Ценови критерий – показател за предлаганата цена от Участника. При оценяването се 

взема предвид предложената цена за 1 лек автомобил с характеристики, съгласно посоченото в 

публичната покана. Преценява се най - изгодното за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ   предложение, което ще 

има за своя последица най - малък бюджетен разход. Предложението, съдържащо най-ниска 

цена получава 100 т., а всяко следващо се оценява по следната формула: 

 

Ц = Ц min х 100 , където   Цmin - е най- ниската предложена цена за лек  

 Цn     автомобил с характеристики, съгласно посоченото в 

      публичната покана, а   

      Цn – е цената за лек автомобил с  

      характеристики, съгласно посоченото в публичната 

      покана, предложена от  n-тия участник.  

    

Предложения, в които предлаганата крайна цена с ДДС надхвърля прогнозната стойност 

от 36 000.00 /тридесет и шест хиляди  / лева с  ДДС, ще бъдат отстранени от участие. 

 

Т – техническа оценка на участника,  включваща Предлагани  условия за гаранционна 

поддръжка (максимум 100) 

По този показател се оценяват предложените от участниците условия на гаранционна 

поддръжка. Комисията преценява разбирането на участника за обхвата на гаранционната 

поддръжка, преценката за организацията на същата, която участникът предлага. Комисията 



преценява дали в предложените условия за гаранционна поддръжка съществува сериозен риск 

от вътрешен организационен проблем за изпълнението на поръчката. 

 

 Участникът получава 100 точки, ако представената от него организация и 

методология съответства едновременно на всички по-долу представени твърдения. 

- В представените от участника условия на гаранционна поддръжка е включено подробно и 

задълбочено описание на обхвата същата. Представеното описание на начина на управление на 

процесите от участника демонстрира задълбочено познаване на същността и обхвата на 

гаранционната поддръжка.  

- Участникът е разписал в предложението си видовете дейности, необходими за изпълнение на 

поръчката -  подробно и детайлно е описан цялостния процес по гаранционното поддържане, 

в т.ч. начина на извършването му. Дейностите по гаранционно поддържане са представени по 

начин, от който е видно познаване на цялостния процес на подготовка, реализация и 

изпълнение на задачите, като предложената организация на работата, предвидените ресурси, 

цялостната координация и контрол на процеса и участниците в него в максимална степен 

съответстват на целите и задачите по реализиране предмета на поръчката.  

- Избраните от участника методи гарантират качественото изпълнение.  

- Задачите и отговорностите между участниците в процеса са разпределени адекватно, като са 

съобразени с определените методи и етапи за изпълнение и се покриват с предложената 

ресурсна обезпеченост, посочена от страна на участника.  

- В предложението на участника подробно и детайлно са посочени методи за отчетност и 

контрол, гарантиращи успешната реализация на поръчката. Представеното описание на 

начина на управление на процесите от участника демонстрират задълбочено познаване на 

методите за управление и упражняване на вътрешен контрол.  

 Участникът получава 70 точки, когато е налице едно от следните условия:  
- В представените от участника условия на гаранционна поддръжка част от планираните 

дейности за постигане на резултатите не са описани подробно и задълбочено.  

- Предложената организация на работата /видовете дейности, цялостния процес по 

гаранционното поддържане, по подготовка, реализация и изпълнение на задачите/ или на 

обособените етапи, или на ресурсното обезпечаване, или на координацията на дейностите и 

участниците в процеса не са изчерпателно и детайлно развити и/или  не са обосновани.  

- Избраните методи, посочени от участника, и инструментите за изпълнение на услугата са най-

общо представени или неясно формулирани.  

- Методите за отчетност и контрол са неясно формулирани и/или не са съобразени напълно 

със спецификата на поръчката, поради което не може да се направи категорична преценка 

дали същите могат да гарантират успешна реализация на поръчката.  

- Задачите и отговорностите между участниците в процеса не са разпределени адекватно, и/или 

не са съобразени с определените методи и етапи за изпълнение и/или не се покриват с 

предложената ресурсна обезпеченост, посочена от страна на участника.  

- Представеното описание на начина на управление на процесите от участника не демонстрират 

задълбочено познаване на методите за управление и упражняване на вътрешен контрол.  

 Участникът получава 40 точки,  когато са налице две от следните условия:  
- В представените от участника условия на гаранционна поддръжка част от планираните 

дейности за постигане на резултатите не са описани подробно и задълбочено.  

- Предложената организация на работата /видовете дейности, цялостния процес по 

гаранционното поддържане, по подготовка, реализация и изпълнение на задачите/ или на 

обособените етапи, или на ресурсното обезпечаване, или на координацията на дейностите и 

участниците в процеса не са изчерпателно и детайлно развити и/или  не са обосновани.  

- Избраните методи, посочени от участника, и инструментите за изпълнение на услугата са най-

общо представени или неясно формулирани.  



- Методите за отчетност и контрол са неясно формулирани и/или не са съобразени напълно 

със спецификата на поръчката, поради което не може да се направи категорична преценка 

дали същите могат да гарантират успешна реализация на поръчката.  

- Задачите и отговорностите между участниците в процеса не са разпределени адекватно, и/или 

не са съобразени с определените методи и етапи за изпълнение и/или не се покриват с 

предложената ресурсна обезпеченост, посочена от страна на участника.  

- Представеното описание на начина на управление на процесите от участника не демонстрират 

задълбочено познаване на методите за управление и упражняване на вътрешен контрол.  

 Участника получава 10 точки, когато са налице едновременно следните условия:  
Представена е организация и методология за изпълнение на поръчката, условия на 

гаранционната поддръжка, но същата е най-общо развита или схематично представена, без да 

дава яснота по самата реализация и изпълнение на гаранционното поддържане и без да са 

отчетени условията на същото. Едновременно с това липсва каквато и да е информация относно 

обособените етапи, ресурсното обезпечаване, координацията на дейностите и участниците в 

процеса, или методите и инструментите за изпълнението на услугата. Липсват методи за 

отчетност и контрол или са неясно формулирани. 

Оферти, в които липсва организация и методология няма да подлежат на оценка. 

 

Забележка: За целите на настоящата методика, използваните определения следва да се 

тълкуват, както следва: 

- „Подробно/Задълбочено/Детайлно“ - описанието, което освен, че съдържа отделни етапи  и 

видове дейности /при наличие на такива/, не се ограничава единствено до тяхното просто 

изброяване, а са добавени допълнителни поясняващи текстове, свързани с обясняване на 

последователността, съдържанието на отделните други дейности, имащи отношение към 

предмета на поръчката, взаимовръзките между отделните дейности /вкл. между етапите и 

поддейностите, когато има такива. 

- „Адекватно” разпределение на задачите и отговорностите - съответстващо, отговарящо на 

изискванията на възложителя и на целените със съответната поръчка резултати  

- „Обоснован” - който е подкрепен с факти и доказателства 

 

 

Д - Срок за доставка /в календарни дни/ след възлагане - най – краткия предложен срок за 

доставка /в календарни дни/ след възлагане се оценява  със 100т. Предложението, което в най-

голяма степен отговаря  на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ /най – краткия предложен срок за 

доставка/ и съответства на поставените технически изисквания за изпълнение получава 100 т., а 

всяко следващо се оценява по следната формула: 

 

Д = Д min х 100 , където   Д min - е най- краткия предложен срок  

          Д n     за доставка след възлагане, а  

      Д n – е предложения срок за доставка от   

      n-тия участник.  

 

 В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически 

най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие че и 

цените са еднакви се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се 

избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател. 

 

 Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните 

на първо място оферти, ако  поръчката се възлага по критерий икономически най- изгодна 

оферта, но тази оферта не може да се определи по реда на чл. 71, ал.4 от ЗОП. 

 

http://rechnik.chitanka.info/w/%D1%81%D1%8A%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%89
http://rechnik.chitanka.info/w/%D0%BE%D1%82%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F%D1%89


                 Т Е Х Н И Ч Е С К А С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я 

 
Минимални технически изисквания към доставка на 1 (един) брой  автомобил    с висока 

проходимост/джип/ - втора употреба за нуждите на Дом за стари хора, ЦНСТ 1, ЦНСТ 2 

гр. Алфатар 

  

 

Автомобилът следва да притежава следните технически характеристики или  еквивалентни: 

Номер 

по ред 

Технически характеристики Минимални технически изисквания или 

еквивалентни 

1 Двигател Работен обем – до 1700 cm
3
 

2 Вид гориво Дизел 

3  Пробег/изминати км До 20 000 км 

4  Задвижване 4х4 

5 Мощност До 130 к.с. 

6 Предавателна кутия Механична с 6 предавки 

7 Ниво на екологичност Не по-малко от Euro 5 

8 Брой места 4+1 

9 Системи за сигурност - ABS антиблокираща спирачна система 

- EBD електронно преразпределение на 

спирачното усилие 

- CBC система за контрол на спирането в 

завой 

- EPS сервоусилвател на волана, 

чувствителен към скоростта 

- TC тракшън контрол 

- НSA система за подпомагане на 

потеглянето по наклон 

- DCS система за контрол при спускане 

по наклон 

 

10 Оборудване - Климатроник - двузонов 

- Аудио система със CD MP3 плейър 

- Сервоусилвател на волана 

- Най-малко шест въздушни възглавници 

- Фарове за мъгла 

- Автопилот-круиз контрол 

- Предни и задни електрически стъкла 

- Ел.сгъваеми странични огледала 

 

11 Брой на вратите на 

автомобила 

-     Пет врати 

12 Размери на автомобила - Не по-дълъг от 4300 mm 

- Не по-широк (заедно с огледалата) от 

2100 mm 

- Не по-висок от 1700 mm 



О Б Р А З Ц И 

Образец № 1  

 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИКА по чл.56 ал.1. т.1 от ЗОП  

  

 

1.Наименование на участника:………………………………………………………………….……. 

2. Седалище и адрес на управление: град …………………………………………….…………..…., 

улица/булевард: ”………………………………………………………………………………......….”, 

№……….., вх………, етаж…………………..;пощенски код:…………………..…….……………; 

3. Адрес за кореспонденция: град ………………………………………..…………….……………., 

улица/булевард: ”………………………………………………………..……………………......….”, 

№……….., вх………, етаж…………………..;пощенски код:……………………………………..; 

4. Актуален телефон за контакт:…………………………………………………………………….; 

5.Факс……………………………………………………….…………………………………………; 

6. Е- mail  адрес……………………………………………………………………………………….; 

7. Лица, представляващи участника, съгласно приложен документ за актуална регистрация от 

компетентен орган / съгласно данни от търговския регистър: 

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

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

8.  Участника   се представлява заедно или поотделно от изброените 

лица:………………………………………………………………………………………………..…. 

9.БУЛСТАТ/ЕИК……………………………………………………………………………………..… 

10. Обслужваща банка:………………………………………………………………………….…, 

номер на  банкова сметка  ……………………………………………………………………………, 

Титуляр на сметката: …………………………………………………………………………......….; 

11. Друга информация за участника: 

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

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

                                                                  Управител/Представител: ................................................                                                                                                                                                                    

                                                                                                                  /подпис и печат/ 



Образец № 2  

 

Предложение за изпълнение на изискванията  на чл. 101б, ал.1, т.3 от ЗОП 

 

 

Настоящата оферта   е подадена от ……………………………………………………….. 

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

                                                          /наименование на   участника/  

и подписано от 

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

                                                                                         /трите имена и ЕГН/ 

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

в качеството му на 

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

 

Уважаеми членове на Комисията, 

 

1. Заявяваме, че желаем да участваме в обществена поръчка с предмет:   „Доставка на лек 

автомобил с висока проходимост/джип/ - втора употреба за нуждите на Дом 

за стари хора, ЦНСТ 1, ЦНСТ 2 гр. Алфатар 
 

при условията,  посочени в  публичната  покана и приети от нас. 

 

 

2. Приемаме да се считаме обвързани от предложенията направени с офертата, до изтичане на 

………………. /……………………………….. / месеца, считано от крайния срок за получаване 

на  офертата. 

 

 

3. Срок за доставка:  ………………………………….…... /календарни дни/ след възлагане. 

 

 

4. Срокът за реагиране на заявка за ремонт: ……………………………………………………. 

 

 

5. Предлагани гаранционни условия, в това число гаранционни срокове: 

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

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

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

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

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

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

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

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

 



6. Предложение за изпълнение на изискванията  на чл. 101б, ал.1, т.3 от ЗОП и на 

показателите от методиката за икономически най-изгодна оферта с изключение на 

показател "Ц":  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

Дата:…………………………….                                    …………………………………                        

                         

                                                                                                    / подпис и печат/  



Образец № 3 

 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

За   обществена поръчка с предмет:  „Доставка на лек автомобил с висока 

проходимост/джип/ - втора употреба за нуждите на Дом за стари хора, 

ЦНСТ 1, ЦНСТ 2 гр. Алфатар 

 

ОТ:........................................................................................................................................................ 

(наименование на участника ) 

с адрес: ...............................................................................................................................................  

 

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

 

ЕИК/БУЛСТАТ: ................................................................................................................................, 

 

Регистрация по ЗДДС: ....................................................................................................................... 

 

Разплащателна сметка:……………………………………………………………………………...

     

IBAN сметка....................................................................................................................................... 

  

BIC код на банката ...........................................................................................................................

  

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

   

Град/клон/офис: ................................................................                 ............................................... 

 

Адрес на банката:................................... ………………………………………………………….. 

 

  

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА, 

 

 С настоящото, Ви представяме нашето  ценово  предложение за участие в обявената  

чрез публична покана обществена поръчка с предмет:  "Доставка на лек автомобил за 

нуждите на Дом за стари хора, ЦНСТ 1,ЦНСТ 2 - Алфатар" 

 

 

Поемаме ангажимент да изпълним поръчката в съответствие с изискванията на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Поемаме ангажимент да изпълним  задачата в срок.  

 

1.  Начин на плащане: по банков път, с платежно нареждане в български лева по следната 

банкова сметка:…………………………………………………………………………………………. 

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

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

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

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

 



 

2. За извършените плащания  ще се издават надлежно оформени фактури.  

 

 

3. Стойност на поръчката: 

  …………………….. /…………………………………………./ лева без ДДС, а с ДДС 20 % - 

………………………. /…………………………………………………./ лева.  

 

4.Срок на  плащане - ………………….календарни дни след доставката. 

 

 

 

5. Приложима валута  и зачитане при несъответствие:  цените са в български лева без 

ДДС. При несъответствие  между цифровата и изписаната с думи сума ще се взема предвид 

изписаното с думи.  

 

 

 

 

 

 

 

Дата: ……………….                                                   Подпис и печат: ………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образец № 4 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

Относно  липсата на  обстоятелства по чл.47, ал.1, 2 и 5 от ЗОП 

 
Забележка: Декларацията се попълва от лицата по чл. 47, ал.4 от ЗОП, представляващи участника респ. кандидата, 

в т.ч от прокуриста/ите и  от лицата, представляващи подизпълнителя, в т.ч от прокуриста/ите, съгласно данните 

от търговския регистър. 

 

От:................................................................................................................................................. 

/име на представляващия кандидата/участника/подизпълнителя 

ЕГН:...................................с л.к.№........................издадена от.................................................. 

в качеството ми на:..................................................................................................................... 

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

/фирма на кандидата/участника/подизпълнителя 

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

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

БУЛСТАТ/ ЕИК:......................................................................................................................... 

телефон за връзка:………………………………….факс: ………………………………........ 

 

Декларирам, че: 

 
1. Не съм осъждан с влязла в сила присъда  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;  
 

 

 

 

Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства в 7 /седем/ дневен срок от 

настъпването им, писмено да уведомя Възложителя. 

 

 

 

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

Република България за деклариране на неверни данни в настоящата декларация. 

 

 

 

 

 
дата ……………....                                                    ДЕКЛАРАТОР: ……………………………          

                                                                                                                /подпис и печат/  
Забележка: Декларацията се попълва, когато се отнася до лицата по чл.47, ал.4 от ЗОП (обстоятелствата 

по чл.47, ал.1, т.1, ал.2, т.2, 4 и 5 и ал.5, т.1 от ЗОП) 
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Образец № 5 

 

Списък на основните договори за доставки, сходни на предмета на поръчката /доставки 

на леки автомобили/, изпълнени през последните 3 /три/ години, считано от крайния срок 

за подаване на офертите, включително стойностите, датите и получателите 

 

 

Дата   на 

подписване 

на 

договора 

Предмет на договора 

Получатели 

и телефони 

за връзка с 

тях 

Обща стойност 

на договора без 

ДДС 

Заплатена на 

участника 

стойност  без ДДС 

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

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

(дата на подписване)                                                         подпис и печат   

 

 



Образец № 6 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

 

ЗА  СЕРВИЗНА БАЗА 

 

 

            Долуподписаният……………………………………………………………………………. 

ЕГН………………………………….л. п. /к. №……………………………………………… 

Издаден от………………………………………..на………………………………………… 

в качеството ми на Управител на……………………………………със адрес на 

управление………………………………..,тел:……………………. ЕИК:……………………….. 

  

 

 

Декларирам, че  разполагам със следната/ите сервизна/и база/и – собствена/и или 

наета/и - за изпълнение на обществената поръчка, на разстояние/отстояние до 150 км от 

гр. Алфатар: 

 

1. ……………………………………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………………………………………… 

3. ……………………………………………………………………………………………………… 

4. ……………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………. 

…………………………………… 

 

 

Приложение: документ/и/ за собственост или наем на сервизната/ите/ база/и. 

 

 

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

Република България, за деклариране на неверни данни в настоящата декларация. 

 

 

 

 

 

 

 

……………………2014 г.                                       Декларатор: ……………….………… 

                                                                                                             /подпис и печат/ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Образец № 7 

 

 

СПИСЪК 

 

Списък на лицата  на разположение на участника за изпълнение на работите, включително на 

тези, отговарящи за контрола за качеството - ръководни служители  

 

№ Трите имена  на 

лицата на 

разположение на 

участника за 

изпълнение на 

работите 

Длъжност Образователно – 

квалификационна 

степен 

Трудов стаж 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

№ Трите имена  на 

лицата, отговарящи за 

контрола за 

качеството- 

ръководни служители 

Длъжност Образователно – 

квалификационна 

степен 

Трудов стаж 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

 

 

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

(дата на подписване)                                                         подпис и печат    

 
 

 



Образец № 8 

 

 

 

 

Декларация за приемане на условията в проекта на договор 

 

 

От:........................................................................................................................................................ 

/име на представляващия кандидата/участника/ подизпълнителя 

ЕГН:...................................с л.к.№........................издадена от........................................................ 

в качеството ми на:........................................................................................................................... 

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

/фирма на кандидата/участника/ подизпълнителя 

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

БУЛСТАТ/ЕИК: .............................................................................................................................. 

телефон за връзка:……………………………..….….факс: ………………………….................. 

    

 

 

Декларирам, че: 

 

 

1. Приемам условията на проекта на договор, неразделна част от документацията за участие 

към публична покана с предмет: „Доставка на лек автомобил с висока проходимост/джип/ - 

втора употреба за нуждите на Дом за стари хора, ЦНСТ 1, ЦНСТ 2 гр. Алфатар 

 

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

кодекс. 

 

 

 

 

 

 

   ………............ г.                                                   ДЕКЛАРАТОР: ………………………………..…                                   

                                                                                         /подпис и печат/ 

    

 
 

 

 

 

 

 



 

Образец № 9.1 

Забележка:  Декларацията се представя преди сключване на договор 

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

Относно  липсата на  обстоятелства по чл.47 ал.5, т.1 от ЗОП 

 

 

Забележка: Декларацията се попълва от лицата по чл. 47, ал.4 от ЗОП, представляващи 

участника респ. кандидата, в т.ч от прокуриста/ите и  от лицата, представляващи 

подизпълнителя, в т.ч от прокуриста/ите, съгласно данните от търговския регистър. 

 

 

 

От: ................................................................................................................................................. 

/име на представляващия кандидата/участника/подизпълнителя 

ЕГН:...................................с л.к.№........................издадена от.................................................. 

в качеството ми на:..................................................................................................................... 

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

/фирма на кандидата/участника/подизпълнителя 

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

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

БУЛСТАТ/ ЕИК:......................................................................................................................... 

телефон за връзка:………………………………….факс: ………………………………........ 

 

 

 

1. Не съм свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в 

неговата организация; 

 

 

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

Република България за деклариране на неверни данни в настоящата декларация. 

 

 

Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства в 7 /седем/ дневен срок от 

настъпването им, писмено да уведомя Възложителя. 

 

 

. 

 

дата ……..…………....                                              ДЕКЛАРАТОР: ……………………………          

                                                                                                                          /подпис и печат/  

 

 



Образец № 9.2 

 

 

Забележка:  Декларацията се представя преди сключване на договор 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

Относно  липсата на  обстоятелства по чл.47 ал.5, т.2 от ЗОП 

 

Забележка: за обстоятелствата по чл. 47,  ал. 5, т. 2 от ЗОП, когато кандидатът или участникът е 

юридическо лице, е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които могат 

самостоятелно да го представляват. 

 

 

От:................................................................................................................................................. 

/име на представляващия кандидата/участника/подизпълнителя 

ЕГН:...................................с л.к.№........................издадена от.................................................. 

в качеството ми на:..................................................................................................................... 

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

/фирма на кандидата/участника/подизпълнителя 

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

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

БУЛСТАТ/ ЕИК:......................................................................................................................... 

телефон за връзка:………………………………….факс: …………………………… …........ 

 

 

1.  …………………………………………………..……не е сключил договор с лице по чл. 21  

фирма на кандидата/участника/ подизпълнителя 

 

 или 22 от Закона за предотвратяване и  установяване на конфликт на интереси 

 

 

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

Република България за деклариране на неверни данни в настоящата декларация. 

 

Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства в 7 /седем/ дневен срок от 

настъпването им, писмено да уведомя Възложителя. 

 

 

 

 

 

дата ………….……....                                               ДЕКЛАРАТОР: ……………………………          

                                                                                                                      /подпис и печат/  

 

 

 

 

 

apis://NORM|40377|8|47|/


ПРОЕКТ 

Приложение 3  

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Дом за стари хора – гр. Алфатар 

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ………………………………………………………………………. 

ОБЕКТ:   „Доставка на лек автомобил с висока проходимост/джип/ - втора 

употреба за нуждите на Дом за стари хора, ЦНСТ 1, ЦНСТ 2 гр. Алфатар 

Д О Г О В О Р 
 

На основание чл. 101е, ал.1 от ЗОП във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП 

 

Днес ……………2014 г. в град Алфатар, между: 

 

1. ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА – гр. Алфатар, БУЛСТАТ 0005653590079, адрес град Алфатар, 

ул.”Йордан Петров” №1, представлявана от Нели Маринова Маринова – Директор ДСХ, 

ЦНСТ 1, ЦНСТ 2 и  Нели Колева Йорданова – счетоводител ДСХ, ЦНСТ 1, ЦНСТ 2 наричана 

по-долу ”ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от една страна, 

и 

2. ……………………………………, наричан по-долу „ИЗПЪЛНИТЕЛ”, със седалище и адрес 

град …………………………., ул. „…………………………………. № ………………, тел: 

………………………….., факс: …………………….., e-mail: ……………………………, ЕИК: 

……………………………., представлявано от ……………………………. - ……………….., от 

друга страна, 

 

СЕ СКЛЮЧИ ТОЗИ ДОГОВОР ЗА СЛЕДНОТО: 

 

Чл.1(1)  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши доставка на лек 

автомобил за нуждите на Дом за стари хора, ЦНСТ 1 и ЦНСТ 2 - Алфатар, с технически 

характеристики, съгласно офертата на Изпълнителя, неразделна част от този договор. 

 

Чл.2 Срокът за доставка на автомобила, предмет на настоящия договор, е 

………………………….. календарни дни след сключване на договора. 

 

 

I. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

 

Чл.3(1) Стойността по договора е съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от 

този договор: …………………….. /…………………………………………./ лева без ДДС, а с 

ДДС 20 % - ………………………. /…………………………………………………./ лева.  

 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността на доставката по 

договорената цена и договорения съгласно предложението срок на  плащане - 

………………….календарни дни след доставката. 

  

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа сумата по ал. 1 при откриване на недостатъци и упражнява 

правата си по чл.3, ал. 6 от договора. Задържането на сумата при тези обстоятелства не е забава 

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  и не следват нейните последици. 

mailto:ivan.dimitrov@autochoice-vw.com


(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предлага гаранционен/ни срок/ове, както следва: …………………………, 

съгласно представената оферта. 

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстрани безвъзмездно всички повреди и отклонения от 

изискванията за качество, които са възникнали в рамките на посочения/ите в предходната 

алинея гаранционен/ни срок/ове. Срокът за реагиране на заявка за ремонт е до 

……………………….…, след приемане на автомобила  от сервизния консултант и уточняване 

на ремонта/техническото обслужване съобразно оплакванията на Възложителя.  

(6) При неизпълнение на задълженията по предходната алинея ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи 

неустойка в размер на 0,1 % от стойността на автомобила за всеки просрочен ден, но не повече 

от 10 % от стойността на договора. В случай на неизпълнение ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да 

иска обезщетение за вредите, съгласно общите правила относно неизпълнението на 

задълженията.  

 

ІІ. ПРАВА И  ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

 

Чл. 4  Възложителят е длъжен:  

1. да укаже мястото на обекта; 

2. да осигури нормален и безпрепятствен достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта на поръчката; 

3. да предостави съответните технически данни, необходими за извършване на поръчката; 

4. при точно и пълно изпълнение да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговорената цена; 

  

Чл. 5(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по всяко време да иска в определен от него срок отчетна 

информация по повод реализацията на поръчката. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по всяко време през целия срок на изпълнение на поръчката да 

следи за качественото изпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съгласно действащите 

нормативни технически изисквания. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всички необходими 

документи, разрешителни и др. необходими за цялостното последващо използване на 

доставения автомобил. 

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право, ако има отклонение или недостатъци при изпълнение на 

поръчката, да иска доставяне на качествен автомобил в определен от него срок. При откриване 

на недостатъци от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  доставката не се счита приета. 

 

Чл.6 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни поръчката в срок и 

без отклонения. 

 

Чл.7 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да изплати договорената сума на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след 

приемане на доставката и съгласно условията на договора. Доставката се приема с двустранно 

подписан приемо-предавателен протокол, неразделна част от този договор. 

 

Чл.8 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от изискванията за 

доставката, да откаже приемането им, както и да откаже да заплати съответното възнаграждение, 

докато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни своите задължения, съгласно договора. В този случай, 

задържането на сумата не е забава за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и не следват нейните последици. 

 

Чл.9 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да приеме доставеното, когато то отговаря на неговите 

изисквания. 

9.1 При приемането той трябва да прегледа доставеното и да направи всички възражения, освен 

ако се касае за такива недостатъци, които не могат да се открият при обикновения начин на 

приемане или се явят по–късно. За такива недостатъци ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ трябва да извести 



ИЗПЪЛНИТЕЛЯ веднага след откриването им. Това не е необходимо, ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е 

знаел за недостатъците.  

 

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

 

Чл.10(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи при точно и пълно изпълнение на поръчката 

уговореното в настоящия договор възнаграждение. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да иска от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие  за осъществяване на доставката. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да достави лек автомобил с технически параметри съгласно 

офертата. 

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши възложената работа качествено и в срок, съгласно 

изискванията и указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. При изпълнението на поръчката е длъжен да 

съблюдава действащото в страната законодателство, всички нормативни документи, касаещи 

предмета на поръчката, правилници, нормативи и стандарти в областта на предмета на 

поръчката, в това число противопожарни, технически и др. норми.  

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предаде доставката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с приемо - 

предавателен протокол.  

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извършва доставката по начин,  който да гарантира 

своевременност, ефикасност, качество,  подходяща организация и координация на целия процес 

по изпълнението. 

(6) Привличането  на подизпълнители за извършването на отделни работи става със съгласието 

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. За извършената от подизпълнителите работа, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря 

като за своя. 

(7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че няма да разпространява на трети лица факти, данни, 

обстоятелства и друга информация, свързана с предмета на дейност на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 

станала му известна по време и във връзка с изпълнението на този договор. 

(8) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира за качеството и произхода на автомобила - предмет на 

доставката, като удостоверява произхода му с необходимите за целта документи. 
 

Чл.11(1) Указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжен  своевременно да информира ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за промени в 

обстоятелствата по изпълнение на настоящия договор, както и в обхвата на поръчката. 
 

Чл.12(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълни поръчката с грижата на добър търговец и в 

защита интересите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ при забава по своя вина дължи неустойка в размер на 0,1 % от стойността 

на поръчката за всеки просрочен ден. Сумата се удържа от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при заплащане на 

възнаграждението по чл. 3 от настоящия договор. 

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност, ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  претърпи вреди в резултат на 

недостатъците на доставения автомобил. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да иска от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  обезщетение за действително претърпените вреди. 

 

Чл.13 ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен да уведоми своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ   за обстоятелства, 

възпрепятстващи изпълнението на този договор. 

 

Чл.14 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  носи отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако при извършване на 

работата е допуснал отклонения от изискванията, задължителни съгласно нормативни актове 

или от указанията на представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 

Чл.15 ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гарантира, че няма да разпространява на трети лица факти, данни, 

обстоятелства и друга информация, свързана с предмета на дейност на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 

станала му известна по време и във връзка с изпълнението на този договор. 



 

ІІІ. ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ 

 

Чл.16 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ при забава по своя вина, дължи неустойка в размер на 0,1 % от 

стойността на забавената доставка  за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % от стойността 

на договора. Сумата се удържа от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при изплащането на цената на доставката. 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и обезщетение за нанесените вреди и пропуснати 

ползи, ако те надхвърлят стойността на неустойката. 

 

Чл.17 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност по предявени искове за вреди, причинени на трети 

лица поради недостатъци на доставения автомобил. 

 

Чл.18  При доставяне на автомобил с качество по-ниско от договореното, или с лошо качество 

или на негодно такова, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да заплати по-малко или да откаже да 

заплати стойността на доставката. 

 

Чл.19 При доставяне на автомобил с качество по–ниско от договореното, независимо от правата 

си по чл.18, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да удържи неустойка в размер на 10 % от стойността на 

доставката. 

 

Чл.20(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря, ако доставения автомобил има явни недостатъци, които 

намаляват неговата цена или неговата годност за обикновеното или предвиденото в договора 

предназначение. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност и при скрити недостатъци по реда на 

гражданското законодателство. 

(2) При предаване на некачествен автомобил, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да го замени 

безвъзмездно с друг такъв без недостатъци.  

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпълнява задълженията си по ал. 2 на чл. 20 в срок указан от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. При неизпълнение ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 1 % 

върху стойността на забавената доставка за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % от 

стойността на доставката. Сумата се удържа от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при изплащането на цената за 

доставката. В случай на неизпълнение ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора 

едностранно с писмено предизвестие с последиците на чл. 21. 

 

Чл.21 При прекратяване или разваляне на договора поради неизпълнение или по вина на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на неустойка в размер на 10 % от стойността на 

договора. 

 

Чл.22 В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ прекрати едностранно договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има 

право на неустойка в размер на 10 % от стойността на договора. 

 

Чл.23 Възложителят запазва правото си да търси обезщетение за вреди по общия ред, ако 

тяхната стойност е по–голяма от изплатените неустойки. 

 

Чл.24 В случай на рекламация и възникване на спор между страните по договора, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ осигурява проверка на рекламирания автомобил с допълнително оборудване 

от контролна организация в присъствието на представители на двете страни, за което се съставя 

надлежен протокол. 

 

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ 

 

Чл.25 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора:  



1. ако се просрочи изпълнението с повече от 5 (пет) дни 

2. ако доставеното от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е толкова некачествено, че е невъзможно използването 

му по първоначално предназначение. Изпълнителят дължи заплащане на дължимите по 

договора неустойки в писмено определен от Възложителя срок 

3. ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое друго свое задължение по договора 

 

Чл.26 Настоящият договор може да бъде прекратен: 

1. с изпълнение на всички задължения на страните; 

2. по взаимно съгласие между страните, изразено писмено                  

3. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на доставката 

4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства, възникнали 

след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения. 

 

Чл.27 Нищожността на някоя клауза от настоящия договор не води до нищожност на друга 

клауза или на договора като цяло. 

 

Чл.28 За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото 

законодателство на Република България. 

 

Чл.29 За всеки спор относно съществуването и действието на сключения договор или във 

връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно действителността, 

тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, както и за всички въпроси, 

неуредени в този договор се прилага Търговския закон, Закона за задълженията и договорите и 

действащото в Република България законодателство. При непостигане на съгласие спорът се 

отнася за решаване пред компетентния съд. 

 

 Неразделна част от договора е представената оферта от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с всички 

включени в нея условия по изпълнението и начина на плащане на възложената обществена 

поръчка. 

 

 Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра. 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:       ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

НЕЛИ МАРИНОВА 

ДИРЕКТОР ДСХ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИ УСЛОВИЯ 

1. Прогнозна стойност за изпълнение на поръчката: 30 000/тридесет хиляди/лв. без ДДС с 

включени непредвидени разходи.  

Не се допуска предлагане на цена по-висока от прогнозната. 

 

2. Документацията за участие е публикувана на адрес:  http://alfatar.egov.bg 

3. Срок за получаване на оферти: 12.12.2014 г. до 15:00 часа. 

4. Дата и час на отваряне на офертите: 12.12.2014г. 16.00 часа. 

5. Критерий за оценка на офертите – икономически най-изгодна оферта. 

6. Не се предвиждат обособени позиции. 

7. Разходите за изработването на офертите са за сметка на участниците. 

Спрямо възложителя участниците не могат да предявяват каквито и да било претенции за 

разходи, направени по подготовката и подаването на офертите им, независимо от резултата или 

провеждането на избора.  

 8. Срокът на валидност на офертите е не по-малко от 45 (четиридесет и пет) календарни дни, 

считано от крайния срок за получаване на офертите.  

9. Място на доставка: Двора на Дом за стари хора, гр. Алфатар, ул.»Йордан Петров»№1. 

 

    

УКАЗАНИЯ ЗА  СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА 

До участие в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка се допускат всички 

български или чуждестранни физически или юридически лица, които отговарят на условията, 

съдържащи се в публичната покана и в документацията за участие.    

Пликът съдържа минимум следните документи: 

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника. 

2. Представяне на участника по чл.56, ал.1, т. 1 от ЗОП – по Образец №1 

3. Предложение за изпълнение на изискванията  на чл. 101б, ал.1, т.3 от ЗОП по Образец 2 

 

4. Ценово предложение - Образец № 3   

5.Относно  липсата на  обстоятелства по чл.47 ал.1, 2 и 5 от ЗОП  Образец № 4 

6. Списък на основните договори за доставки, сходни на предмета на поръчката /доставки на 

леки автомобили/, изпълнени през последните 3 /три/ години, считано от крайния срок за 

подаване на офертите, включително стойностите, датите и получателите. Образец № 5 

7. Декларация   за  Сервизна база. Образец №6 

8.Списък на лицата  на разположение на участника за изпълнение на работите, включително на 

тези, отговарящи за контрола за качеството - ръководни служители. Образец №7 

9.Декларация за приемане на условията в проекта на договор. Образец №8   

10. Относно  липсата на  обстоятелства по чл.47 ал.5, т.1 от ЗОП 

11. Проект    Договор Приложение 3 

 

 УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА 

 

Всеки кандидат представя само една оферта. Офертата се изготвя в съответствие с  указанията 

и условията, посочени в документацията за участие, публичната покана и приложените 

образци. Офертата се изготвя на български език съгласно приложения образец и се подписва от 

лицето, представляващо участника, или изрично упълномощен за участие в процедурата 

представител. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от 



упълномощен от него представител лично, чрез куриерска служба или по пощата с 

препоръчано писмо с обратна разписка в деловодството на Дом за стари хора, 7570, гр. 

Алфатар, общ. Алфатар,обл. Силистра,ул.”Йордан Петров”№1. 

Върху плика се изписва „Оферта“ и се посочва предмета на поръчката, името на участника, 

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

Надписването на плика се извършва по следния начин: 

В горния десен ъгъл на плика се изписва: 

 

Адрес: 7570, гр. Алфатар,общ. Алфатар, обл. Силистра, ул.”Йордан Петров”1 

 

За участие в производство по избор на изпълнител на обществена поръчка  по реда на Глава 

осма „а” от ЗОП – чрез публична покана, с предмет: „Доставка на лек автомобил с висока 

проходимост/джип/ - втора употреба за нуждите на Дом за стари хора, ЦНСТ 1, ЦНСТ 2 

гр. Алфатар 
В долния ляв ъгъл на плика се посочват името на участника, адреса за кореспонденция на 

участника и по възможност телефон, факс и/или e-mail. 

Върху плика на се поставят никакви други обозначения и не се полагат никакви други фирмени 

печати и знаци. 

При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на 

получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се 

издава документ. Възложителят не приема за участие в избора и връща незабавно на 

участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в 

незапечатан или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър. 

 

 

ПРИЕМАНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

 

1. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на 

получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се 

издава документ. Възложителят не приема за участие оферти, които са представени след 

изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан или скъсан плик.   

2. Отварянето и разглеждането на офертите ще се извърши от Комисия, назначена от 

възложителя за получаване, разглеждане и оценка на офертите. Членовете на комисията 

представят декларация по чл.35, ал.1, т.2 и т.3 от ЗОП на всеки етап от процедурата, когато 

настъпят промени в декларираните обстоятелства. Комисията разглежда документите, по реда 

на тяхното постъпване, за съответствие с критериите за избор на изпълнител, поставени от 

Възложителя. Когато установи липса на документи и/или несъответствия с критериите за избор 

на изпълнител или с други изисквания на възложителя, комисията предлага за отстраняване 

съответния участник. Комисията при необходимост може по всяко време:да проверява 

заявените от участниците данни, включително чрез изискване на информация от други органи и 

лица; да изисква от участниците: разяснения за заявени от тях данни; допълнителни 

доказателства за данни от документите, като тази възможност не може да се използва за 

промяна на техническото и ценовото предложение на участниците. 

3. Комисията предлага за отстраняване участник: 

- който не е представил някой от необходимите документи, съгласно документацията за 

участие; 

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

- който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на 

възложителя; 

4. Комисията оценява получените оферти в съответствие с предварително обявените от 

възложителя условия и по критерия „икономически най-изгодна оферта”. 



5. Участниците са длъжни да уведомяват възложителя за всички настъпили промени в 

обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП в 7-дневен срок от настъпването им. 

6. Комисията прави предложение до Възложителя за класиране на офертите на база оценките на 

участници в съответствие с предварително обявените от възложителя условия и по критерия 

„икономически най-изгодна оферта ”. 

7. Комисията съставя протокол за разглеждането и оценяването на офертите. 

8. Протоколът на комисията се подписва от всички членове и се представя на Възложителя за 

утвърждаване. 

 

 ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА 

1. Възложителят прекратява процедурата за възлагане на обществена поръчка с мотивирано 

решение, когато: 

1.1. Не е подадена нито една оферта или няма участник, който отговаря на предварително 

обявените условия от Възложителя. 

1.2. Всички оферти не отговарят на предварително обявените условия от възложителя. 

1.3. Всички оферти, които отговарят на предварително обявените от възложителя условия, 

надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури. 

1.4. Първият и вторият класирани участници откажат да сключат договор. 

1.5. Отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена промяна 

в обстоятелствата, включително при невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението 

на поръчката по причини, които Възложителят не е могъл да предвиди. 

1.6. Са установени нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат 

отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата. 

1.7. Поради наличие на някое от основанията по т. 8 от раздел II не се сключва договор за 

обществена поръчка. 

2. Възложителят може да прекрати процедурата с мотивирано решение, когато: 

2.1. Е подадена само една оферта. 

2.2. Има само един участник, който отговаря на предварително обявените условия от 

възложителя или само една оферта отговаря на предварително обявените условия от 

възложителя. 

2.3. Участникът, класиран на първо място: 

а) откаже да сключи договор, или 

б) не изпълни някое от изискванията по т. 8 от раздел II, или 

в) не отговаря на предварително обявените изисквания от възложителя. 

3. Възложителят може да възложи изпълнението на поръчката и в случаите, когато е подадена 

само една оферта. 

 

СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР   

Възложителят сключва писмен договор с участника, определен за изпълнител на поръчката в 

резултат на проведената процедура съгласно чл.101е от ЗОП. Договорът включва задължително 

всички предложения от офертата на участника, въз основа на които e определен за изпълнител. 

  

Договорът не се сключва с участника, определен за изпълнител, който при подписването на 

договора не представи документи за удостоверяване на липсата на обстоятелствата по чл. 47, 

ал. 1, т.1 и декларации за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал. 5 от ЗОП. 

 

 

Участниците нямат право да променят образците на документи, утвърдени от 

възложителя!  
  

 

 


