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I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Възложител на настоящата обществена поръчка e Сухопътни войски –
военно формирование 22450.
1. Обект на поръчката.
Предоставяне на услуга, по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от Закона за
обществените поръчки.
2. Описание предмета на поръчката.
Превоз на военни товари от село Мусачево, обл. Софийска до
гр. Оржеш, Полша и обратно по националната и международна автомобилна
пътна мрежа, съгласно Спецификация рег. № 3СВ – 2895/05.04.2019 г. и
условията в настоящата документация.
3. Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв.,без ДДС): 32 500,00 лв.
4. Условия и начин на плащане.
Плащането за предоставената услуга ще се извърши на база на оферирана
цена от участника.
Плащането ще се извърши чрез военно формирование 42600 – Мусачево
по банков път, по банкова сметка на Изпълнителя в срок до 30 (тридесет)
календарни дни, след окончателно изпълнение на услугата.
5. Срок и място на изпълнение.
- тръгване от военно формирование 42600 – Мусачево на 01.06.2019 г. и
пристигане в Оржеш, Полша на 05.06.2019 г.
- тръгване от Оржеш, Полша на 21.06.2019 г. и пристигане във военно
формирование 42600 – Мусачево на 25.06.2019 г.
Посочените дати са индикативни. Точните дати и маршрути за движение
ще се конкретизират в последствие при сключване на договор за услугата и
изготвяне на транспортен план.
За времето между датата на пристигане в Полша и разтоварване на
техниката и датата на товарене и тръгване обратно за България, изпълнителя на
превоза няма ангажименти към възложителя. Домуването и охраната на
превозните средства на изпълнителя за този период са отговорност и за сметка
на изпълнителя.
6. Срок за валидност на офертата.
Срокът на валидност на офертите е времето, през което участникът е
обвързан с условията на представената от него оферта.
Срокът на валидност на офертата следва да бъде не по-малък от 60
(шестдесет) календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти.
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7. Критерии за възлагане.
Комисията оценява допуснатите оферти и определя икономически найизгодната оферта по критерий за възлагане „най-ниска цена”.
8. Критерии за подбор.
8.1. Годност (правоспособност) за упражняване на професионална
дейност.
8.1.1. Участникът да е вписан в търговския регистър и в регистъра на
моторните превозни средства, поддържан от Изпълнителна агенция
„Автомобилна администрация";
8.1.2. Участникът да притежава валиден лиценз на Общността и
заверени копия, издадени от Министерство на транспорта, информационните
технологии и съобщенията, съгласно чл. 6 и чл. 7 от Закона за автомобилните
превози и чл. 2 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен
превоз на товари, обн. ДВ бр. 108 от 19.11.2002 г.
Когато участникът е чуждестранно лице, вписването трябва да е в
еквивалентен регистър, както и да притежава еквивалентен лиценз съгласно
законодателството на държавата членка, в която е установен.
Изискванията се доказват с копие на лиценз за международен
автомобилен превоз на товари, приложен в офертата и посочване на публичен
регистър в който е вписан участникът за извършване на тази дейност.
8.2. Критерии за технически и професионални способности:
8.2.1. Участникът трябва да е изпълнил успешно най-малко една услуга с
предмет и обем идентичен или сходен с предмета на поръчката през последните
3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, съгласно чл. 63, ал.
1, т. 1 от ЗОП.
Изискването се доказва с представяне в офертата на списък на услугите,
които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка с
посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които
доказват извършената услуга съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП.
Доказателствата могат да бъдат под формата на протоколи, референции и
др. документи, издадени от потребителя на услугата /прилагат се в офертата/,
или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация
за услугата.
В случаите, в които участникът е участвал в обединение или като
подизпълнител, се описва само тази част от услугите и съответната стойност,
които участникът сам е изпълнил.
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Забележка: Под „изпълнена” следва да се разбира тази дейност, чието
изпълнение е приключило преди датата на подаване на офертата.
Под дейност с предмет идентичен или сходен с предмета на поръчката
следва да се разбира извършването на превоз на товари извън територията на
Република България. Под обем с предмет идентичен или сходен с предмета на
поръчката следва да се разбира изминати километри не по-малко от 3 500 км.
при извършване на превоз на товари извън територията на Република България,
общо за последните 3 години от датата на подаване на офертата. Възложителят
ще приеме доказване на обема с една или повече услуги изпълнени за
посочения период.
8.2.2. В съответствие с чл. 63, ал. 1, т. 5 от ЗОП, участникът следва да
разполага с персонал с определена професионална компетентност за
изпълнението на поръчката.
Минимални изисквания към персонала, който ще изпълнява поръчката са
водачите на МПС да притежават валидно свидетелство за управление, с
категория, отговаряща на управляваното от тях транспортно средство, да
притежават валидна карта за квалификация на водача, издадена по реда на
Наредба № 41, да не са осъждани за умишлени престъпления от общ характер
или да са лишени по съдебен или административен ред от правото да
управляват МПС, да са психически годни по смисъла на наредбата за
психологическа годност.
Когато участниците са чуждестранни лица, същите трябва да отговарят на
еквивалентни на горе-посочените изисквания към персонала, който ще
изпълнява поръчката, съгласно законодателството на държавата членка, в която
са установени.
При подаване на офертата, участника декларира съответствието с това
изискване.
Изискването се доказва със Списък на персонала, който ще изпълнява
услугата и валидно свидетелство за съдимост, документ доказващ отсъствието
на лишаване от правото да управляват МПС по административен ред
/представят се при подписване на договора/. Списъкът следва да съдържа:
три имена, образование;
№ и дата на издаване на свидетелството за управление, съответната
категория, срок на валидност;
№ и дата на издаване на карта за квалификация съгласно чл. 7б от Закона
за автомобилните превози, срок за валидност;
№ на удостоверение за психологическа годност, дата на издаване, срок на
валидност, орган издал удостоверението.
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Доказателствата могат да бъдат под формата на копия от документи,
доказващи съответствието с изискванията на Възложителя, или чрез посочване
на публичен регистър, в който е публикувана информация за посочените
обстоятелства в Списъка на персонала, който ще изпълнява услугата.
8.2.3. В съответствие с чл. 63, ал. 1, т. 8 от ЗОП, участникът следва да
разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за
изпълнение на поръчката.
Участникът трябва да разполага с необходимия брой пътни превозни
средства (ППС), които да са съобразени със заявените за превоз товари
съгласно Таблица 1 и Таблица 2 към Спецификацията.
При подаване на офертата, участника декларира съответствието с това
изискване.
Изискването се доказва със списък на превозните средства, които ще бъдат
използвани за изпълнение на поръчката, представя се при подписване на
договора. В списъка следва да се посочат: тип, марка и модел на ППС, рег.№
....., товароносимост и друга информация по преценка на декларатора.
ІІ. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ
Изисквания по предмета на поръчката, съгласно
№ 3СВ - 2895/05.04.2019 г.

Спецификация рег.

ІII. УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ
1. Предварителни условия за участие и изисквания към участниците.
1.1. Съгласно чл.10, ал.1 от Закона за обществените поръчки, участник в
настоящата обществена поръчка може да бъде всяко българско или
чуждестранно физическо или юридическо лице, или техните обединения, както
и всяко друго образувание, което има право да изпълнява доставки, съгласно
законодателството на държавата, в която е установено и отговаря на
предварително обявените условия, съдържащи се в обявата, настоящата
документацията за участие и изискванията посочени в Закона за обществените
поръчки.
1.2. Всеки участник в поръчката се представлява от лицето, което го
представлява по закон или от упълномощено от него лице.
1.3. В процедурата за възлагане на обществена поръчка едно физическо
или юридическо лице може да участва само в едно обединение.
1.4. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде
подизпълнител на друг участник не може да подава самостоятелна оферта.
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1.5. Съгласно чл. 66, ал. 1 от ЗОП всеки участник е длъжен да посочи в
офертата си подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложи, ако
възнамерява да използва такива.
Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за
подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не
са налице основания за отстраняване от процедурата
В този случай участникът трябва да представи и доказателства за поетите
от подизпълнителите задължения.
1.6. Всички разходи, свързани с изготвянето и предаването на офертите,
са за сметка на участника.
1.7. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник има
право да промени, допълни или оттегли офертата си.
1.8. Всеки участник има право да представи само една оферта по
предмета на поръчката.
1.9. Участниците са длъжни да съблюдават сроковете и условията,
посочени в обявата и документацията за участие.
1.10. При подготовка на офертите участниците са длъжни да спазват
изискванията на Възложителя и приложените образци на документи.
1.11. Не може да участва в обществената поръчка лице, съответно
Възложителят ще отстрани от участие всеки участник, при който е налице
някое от следните обстоятелства по чл.54, ал.1 от ЗОП:
а) осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за: тероризъм по
чл. 108а от Наказателния кодекс; трафик на хора по чл. 159а – 159г от
Наказателния кодекс; престъпление против трудовите права на гражданите по
чл. 172 от Наказателния кодекс; престъпление против младежта по чл. 192а от
Наказателния кодекс; престъпления против собствеността по чл. 194 – 217 от
Наказателния кодекс; престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от
Наказателния кодекс; престъпление против финансовата, данъчната или
осигурителната система по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; подкуп по чл.
301 - 307 от Наказателния кодекс; участие в организирана престъпна група по
чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; престъпление против околната среда по
чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс;
б) осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за
престъпление, аналогично на тези посочени в буква „а“, в друга държава членка
или трета страна;
в) има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по
смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и
лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на
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Възложителя и на участника, или аналогични задължения, установени с акт на
компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която
участникът е установен, освен ако е допуснато разрочване, отсрочване или
обеспечение на задължението е по акт, който не е влязъл в сила;
г) е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;
д) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване
липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за
подбор;
e) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване
липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за
подбор;
ж) е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно
решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл.
118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или чл.
13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или
аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно
законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е
установен;
з) е налице конфликт на интерес, който не може да бъде отстранен.
______________________

* Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, има право да
представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност,
въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. За тази цел участникът
може да докаже, че:
1. е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3, включително начислените лихви
и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени или са по акт, който не е
влязъл в сила.
2. е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди,
настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение;
3. е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал
на компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически,
организационни и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или
нарушения.*
• Съгласно § 2, т. 21 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените
поръчки „Конфликт на интереси" е налице, когато възложителят, негови служители или
наети от него лица извън неговата структура, които участват в подготовката или
възлагането на обществената поръчка или могат да повлияят на резултата от нея, имат
интерес, който може да води до облага по смисъла на чл. 54 от Закона за противодействие
на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и за който би могло да
се приеме, че влияе на тяхната безпристрастност и независимост във връзка с възлагането
на обществената поръчка.

2. Изисквания към офертата.
Офертата се изготвя на български език и се представя в един
екземпляр на хартиен носител.
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Всички документи в офертата трябва да съдържат дата, подпис на
оторизираното лице и печат на фирмата/организацията, представяща офертата.
Офертата да съдържа:
2.1. Административни данни (представяне на участника) по Приложение №1;
2.2. Оферта за участие в обществена поръчка по Приложение 2;
2.3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката по
Приложение 3;
2.4. Ценово предложение по Приложение 4
2.5. Пакт за почтеност по Приложение 5;
2.6. Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7
от ЗОП по Приложение 6;
Декларацията се подписва от лицата, посочени в чл. 40, ал. 1 ППЗОП .
2.7. Декларация за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 – 6 от ЗОП по
Приложение 7;
Декларацията се подписва от лицето/лицата, което може/могат
самостоятелно да представлява/т участника, изготвя се по приложения образец
към настоящата документация и се представя в оригинал.
2.8. Декларация по чл. 327б, ал. 1 и 2 от Закона за отбраната и
въоръжените сили на Република българия по Приложение 8;
2.9. Декларация по чл. 3, т. 8 или наличие на изключенията по чл. 4 от
Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата,
регистрирани в юрисдикция с преференциален данъчен режим, контролираните
от тях лица и техните действителни собственици по Приложение 9;
2.10. Декларация за изпълнени услуги, идентични или сходни с предмета
на обществената поръчка със списък съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП с
изпълнени услуги, с предмет идентичен или сходен с предмета на настоящата
поръчка с посочване на стойности, дати и получатели, заедно с доказателство за
извършената услуга по Приложение 10;
Участникът трябва да е изпълнил успешно най-малко една услуга с
предмет идентичен или сходен с предмета на поръчката през последните 3 (три)
години, считано от датата на подаване на офертата.
2.11. Декларация - съгласие за съхранение и обработка на лични данни
при спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни по
Приложение 11;
2.12. Нотариално заверено пълномощно на лицето, което подписва
офертата – представя се, когато офертата (или някой документ от нея) не е
подписана от представляващия и управляващия участника, съгласно актуалната
му регистрация, а от упълномощен представител. Пълномощното следва да
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съдържа всички данни на упълномощителя и упълномощения, както и изрично
изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да
представлява участника в процедурата;
2.13. Списък на всички документи съдържащи се в офертата.
3. Представяне на офертата.
3.1. Офертата трябва да бъде изготвена съгласно предварително
обявените условия за участие и изисквания към участниците от Възложителя.
Към офертата следва да са приложени всички изискуеми от Възложителя
документи.
3.2. Участникът в процедурата има право да представи само една оферта.
Не се допуска представяне на варианти в офертата.
3.3. С подаването на офертата, участникът заявява готовност да изпълни
поръчката съгласно условията и изискванията, описани в настоящите указания.
3.4. Офертата се представя в запечатана, непрозрачна опаковка, от
участника лично или от упълномощен от него представител, или чрез пощенска
или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка.
Опаковката следва да е надписана по следния начин:

ДО
СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ – ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 22450
1606 София, бул. „Ген. Тотлебен” №34

ОФЕРТА
за участие в обществена поръчка с предмет
„ПРЕВОЗ НА ВОЕННИ ТОВАРИ ИЗВЪН ТЕРИТОРИЯТА НА
СТРАНАТА”
Наименование на Участника: ……….......……
Адрес за кореспонденция: ………….......…….
Телефон, Факс, E-mail: ….…………..………..

3.5. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният
номер, датата и часът на получаване, и посочените данни се записват във
входящ регистър. На участника се издава документ за приемане на офертата.
3.6. Офертите на участниците ще се приемат на адрес: гр. София 1606,
район „Красно село”, бул . „Ген. Тотлебен” № 34, военно формирование 22450,
всеки работен ден до датата и часа, посочени в публикуваната обява.
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Телефон за контакт при подаване на оферта:
02/ 9223423, 02/ 9223432, 0882926965
3.7. Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на
крайния срок за получаване, посочен в обявата или получени в незапечатана
опаковка или в опаковка с нарушена цялост.
4. Разглеждане и оценка на получените оферти.
4.1. Офертите ще бъдат разгледани и оценени от комисия назначена от
възложителя.
4.2. Съгласно чл. 97, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за
обществените поръчки при отваряне на офертите могат да присъстват
участниците или техни упълномощени представители.
4.3. Комисията при необходимост може по всяко време да проверява
заявените от участниците данни, включително чрез изискване на информация
от други органи и лица.
4.4. Комисията отстранява от участие в обществената поръчка участник,
- За когото е налице някое от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 от ЗОП;
- Който е представил оферта, която не отговаря на предварително
обявените условия в обявата и приложенията към обявата, на основание чл.107,
т. 2, „а” от ЗОП;
- Участници, които са свързани лица, на основание чл. 107, т. 4 от ЗОП.
- Който не отговаря на поставените критерии за подбор.
4.5. Комисията съставя протокол за разглеждането и оценката на офертите
и за класирането на участниците.
4.6. Протоколът се представя на Възложителя за утвърждаване заедно с
приложенията към него, след което в един и същи ден се изпраща на
участниците и се публикува в профила на купувача.
5. Указания към определения за изпълнител участник.
Възложителят сключва писмен договор с определения изпълнител.
5.1. При сключване на договор, определеният за изпълнител участник
представя документи с които се доказват декларираните обстоятелства по чл.
54, ал. 1, съгласно чл. 58 от ЗОП, както следва:
- за обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т.1 – свидетелство за съдимост;
- за обстоятелството по чл. 54, ал.1, т.3 – удостоверение от органите по
приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя и на
участника;
- за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 и по чл. 56, ал. 1, т. 4 –
удостоверение от органите на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по
труда".
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5.2. При сключване на договор, определеният за изпълнител участник
представя документ за гаранция за изпълнение на договора, в размер на 5% от
стойността на договора без ДДС, представена в един от следните варианти:
- парична сума, преведена по сметката на Сухопътни войски – военно
формирование 22450, IBAN: BG18 UNCR 7000 3320 8565 35; BIC: UNCRBGSF,
банка „Уникредит Булбанк” АД.
- банкова гаранция – безусловна, неотменима и непрехвърляема в полза
на Възложителя;
- застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на
отговорността на Изпълнителя. Възложителят следва да бъде посочен като
трето ползващо се лице по тази застраховка. Застраховката следва да покрива
отговорността на Изпълнителя при пълно или частично неизпълнение на
договора. Застраховката не може да бъде използвана за обезпечение на
отговорността на Изпълнителя по друг договор
Участникът, определен за изпълнител, сам избира формата на гаранцията
за изпълнение. Задържането и освобождаването на гаранцията за изпълнение се
урежда в договора между страните.
6. Възложителят може да сключи договор със следващия класиран
участник, когато избрания за изпълнител участник откаже да сключи договор
или не се яви за сключването му в определения от възложителя срок, без да
посочи обективни причини.
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IV. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
КОМАНДВАНЕ НА СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ
1606, София, бул. „Генерал Тотлебен” № 34
ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА
№ ______-________/_____ ._____.2019 г.
Днес, ……………2019 г., в гр. София, между:
1. КОМАНДВАНЕ НА СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ – ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 22450,
ЕИК 129010171, със седалище и адрес на управление: 1606 София, област София,
община София, район Красно село, бул. „Генерал Тотлебен ” № 34, представлявано
от командира на Сухопътните войски генерал – майор МИХАИЛ ПОПОВ,
наричано за краткост, по – долу „ВЪЗЛОЖИТЕЛ”,
от една страна,
и
2. ............................................., ЕИК .................., със седалище и адрес на управление:
..............., област ..........., община ............., ул. „.........” № ....., представлявано от
............, наричан за краткост по – долу „ИЗПЪЛНИТЕЛ”,
от друга страна,
на основание чл. 194 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с
проведена обществена поръчка по реда на Глава двадесет и шеста, се сключи
настоящия договор за възлагане на обществена поръчка, с предмет „Превоз на
военни товари извън територията на страната“, (наричана по – долу за
краткост „Услугата“), по силата на който страните се споразумяха за следното:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава, при условията
на настоящият Договор, да извърши срещу възнаграждение следната услуга
„Превоз на военни товари до Оржеш, Полша и обратно“. Услугата включва
натоварване и укрепване на товара, в началния пункт, транспортиране и
разтоварване на товара в крайната точка на маршрута на движение.
Чл. 2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предоставя Услугата в съответствие съа
Спецификация за услуга на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (Приложение № 1), представеното
Техническо предложение (Приложение № 2) и Ценово предложение (Приложение №
3) – представляващи неразделна част от Договора.
Чл. 3. Маршрутите за движиние (Приложение № 4) и изготвяне на транспортен план
ще се конкретизират между страните или техни представители на организирана
съвместна среща преди извършване на транспортната услуга. В случай на промяна
на конкретен маршрут поради обективни причини, между страните и/или техни
представители се изготвя и подписва двустранен протокол.
За целите на настоящия договор представител/и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е/са:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
II. ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ
Чл. 4. (1). Цената, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за
изпълнението на Услугата се определя като обща сума, изчислена на база реално
изминати километри и цената на превоза за един пропътуван километър пробег по
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посочения маршрут, който съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,
съставляващо Приложение № 3 от Договора за един километър, е .......лева, без
включен ДДС или ..............., с включен ДДС. Общата стойност на Договора не може
да надвишава прогнозната стойност, която е в размер на ……….. (..........) лева, без
включен ДДС или ........ (………………) лева, с включен ДДС.
(2) В цената по ал. 1 са включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение
на Услугата, включително разходи за персонал, стойностите на горивото, маслото,
амортизации на ППС, винетни стикери, застраховки (товар, ППС, ГО), разходи за
ремонти, такси и други присъщи разходи. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащането
на каквито и да е други разноски, направени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при и по повод
изпълнение на този Договор.
(3) Цената посочена в ал. 1 е крайна и не подлежи на промяна за срока на действие
на Договора, освен в случаите изрично регламентирани в разпоредбите на ЗОП.
Чл. 5. Плащането ще се извърши, чрез Военно формирование ……….., в срок до 30
(тридесет) календарни дни, след изпълнение на настоящия Договор, по банков път в
български лева, с платежно нареждане по следната банкова сметка на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Банка:
BIC:
IBAN:
Титуляр на сметка:
при следните условия: Представяне на фактура (оригинал) с приложена справка за
маршрута и изминатият пробег за срока на договора, придружена с пътни листове,
товарителници, подписани от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
III. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 6. Договорът влиза в сила между страните от деня на подписването му и се
сключва за срок до 30.06.2019 г.
Чл. 7. Място на изпълнение на услугата, предмет на Договора е територията на
република България и извън нея – национална и международна пътна мрежа.
IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави услугата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
точно, да спазва българското и международното законодателство в областта на
превоза на товари, в съответствие с международните договори и спогодби, по които
Република България е страна, при спазване на вътрешното законодателство на
всяка държава, на чиято територия се осъществява превозът, да се съобразява с
инструкциите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и да пази добросъвестно неговите интереси.
Чл. 9. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури за целите на този Договор
лицензирани моторни превозни средства със сключени валидни застраховки,
включително застраховки на товара, платена винетна такса, скоростоограничител и
тахограф, предпътен медицински преглед на водачите, включащ общото им
здравословно състояние и предпътен технически преглед на превозното средство
преди излизане от гаража, както и извършен периодичен преглед за техническа
изправност на превозното средство.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да носи пълна отговорност за предоставените му
за превоз товари в количествено и качествено отношение за времето на превоза,
като спазва правилата за безопасност на движение и нормативните изисквания за
извършване на автомобилни превози, съгласно Закона за движение по пътищата,
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Наредба № 11 от 31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на
пътници и товари, Наредба № 33 от 03 ноември 1999 г. за обществен превоз на
пътници и товари на територията на Република България и другите относими
нормативни актове.
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва превоза само с лица, които
притежават необходимата квалификация (свидетелство за управление за
съответната категория МПС, валидно удостоверение за психологическа годност по
смисъла на Наредба № 36 от 15.05.2006 г. за изискванията за психологическа
годност и условията и реда за провеждане на психологическите изследвания на
кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС, на водачи на
МПС и на председатели на изпитни комисии и за издаване на удостоверения за
регистрация за извършване на психологически изследвания по чл. 152, ал. 1, т. 2 от
Закона за движението по пътищата, карта за квалификация на водача, съгласно чл.
2, ал. 1 от Наредба № 41 от 04.08.2008 г. за условията и реда за провеждане на
обучение на водачите на автомобили за превоз на пътници и товари и за условията
и реда за провеждане на изпитите за придобиване на начална квалификация, да не
е осъждано за умишлени престъпления от общ характер или да е лишено по
съдебен или административен ред от правото да управлява моторното превозно
средство.
(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури необходимите средства за товаро –
разтоварни дейности и укрепването на товара като не допуска настъпването на
неблагоприятни последици по време на превоза.
Чл. 10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да притежава валиден лиценз на Общността
за извършване на международни превози на товари и заверени копия на лиценза,
издаден от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията
или упълномощено от него длъжностно лице. В случай, че срокът на валидност на
лиценза на Общността за извършване на международни превози на товари изтича
по време на изпълнение на договора да извърши необходимите действия за
продължаване срока на лиценза за целя срок на договора.
Чл. 11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички
настъпили изменения в издаденият му лиценз за превоз на товари, техническа
изправност на превозното средство, застраховки, както и др. обстоятелства,
свързани с точното изпълнение на неговите задължения.
Чл. 12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при техническа повреда на превозното
средство по време на пътуването и невъзможност за нейното отстраняване, да
изпълни превоза с друго подходящо превозно средство, без допълнително
заплащане.
Чл. 13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не превозва други товари, извън
посочените в списъка предоставен му от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или негов представител.
Чл. 14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва транспортната услуга в
определения срок с уговореното превозно средство и по утвърдения маршрут, освен
ако не се налага отклонение от маршрута с оглед запазване безопасността и
целостта на товара.
Чл. 15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в началото на всяко отпътуване по
посочения в договора маршрут да попълва пътни листове за всяко превозно
средство, както и да засича километражът от началната (първата спирка) и
последната (крайната) спирка от маршрута, с оглед коректното измерване на
извършения пробег.
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Чл. 16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да информира своевременно
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или негов представител за всички пречки, възникващи в хода на
изпълнението на услугата, да предложи начин за отстраняването им, като може да
поиска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ указания и/или съдействие за отстраняването им.
Чл. 17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да спазва при и по повод изпълнението на
договора всички законосъобразни указания и изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да
пази Конфиденциална информация станала му известна по време на изпълнението
на договора.
Чл. 18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава домуването и охраната на ППС за срока на
действие на договора да са за негова сметка. За времето между датата на
присигане до крайната точка и разговарване на товара и датата на товарене и
тръгване обратно за България, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма ангажименти към
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл. 19. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи плащанията по сключения договор в
съответствие с договорените срокове и условия.
Чл. 20. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да иска и да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
необходимото съдействие за изпълнение на задълженията си по този договор, както
и всички необходими документи, информация и данни, пряко свързани или
необходими за изпълнение на договора.
V.ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ
(в случай, че такива са посочени в офертата на Изпълнителя)
Чл. 21. За извършване на услугата по договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да
използва само подизпълнител, посочен от него в офертата, въз основа на която е
избран за ИЗПЪЛНИТЕЛ.
Чл. 22. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да сключи договор/договори за подизпълнение с
посочените в офертата му подизпълнител/и в срок до 3 дни от сключване на
настоящия договор и да предостави копие на договара или допълнителното
споразумение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок заедно с доказателства, че са
изпълнени условията на чл. 66, ал. 2 и ал. 14 от ЗОП (че подизпълнителите
отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела на поръчката,
който ще изпълняват и че за тях не са налице основанията за отстраняване от
процедурата).
Чл. 23. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за действията или бездействията
на подизпълнителя си. Видът и делът на участието на подизпълнителя следва да
бъдат същите, като посочените в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а именно:
1. Предвиденият подизпълнител в офертата …………………………….. (наименование
и правноорганизационна форма и индивидуализираща информация) извършва:
1.1. ………………………………………….. (посочват се видовете работи от предмета
на поръчката, които ще се предложат на конкретния подизпълнител);
1.2. ………………………………………….. % (посочва се съответстващият на тези
работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка).
Чл. 24. Сключеният договор за подизпълнение не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ от
отговорността му за изпълнение на предмета на този договор.
Чл. 25. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да:
1. Сключва договор за подизпълнение с лице, което не отговаря на съответните
критерии за подбор съобразно вида и дела на поръчката, който ще изпълнява, и за
което е налице някое от оцнованията за отстраняване;
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2. Възлага изпълнението на една или повече от дейностите, включени в предмета на
обществената поръчка, на лица, които не са подизпълнители;
Чл. 26. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на
договора за обществена поръчка се допуска при необходимост, съгласно
изискванията на чл. 66, ал. 14 и ал. 15 от ЗОП.
Чл. 27. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не превъзлага изпълнението на дейности,
включени в предмета на договора на лица, които не са подизпълнители, като е
длъжен да предвиди такова задължение и за подизпълнителя в сключения с него
договор.
Чл. 28. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него след представяне на:
Протокол, подписан от упълномощени представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и на ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ/ИТЕ, удостоверяващ приемането от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на предоставените услуги от ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ/ИТЕ с
договорените изисквания, с приложени доказателства от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, че същият
е заплатил на подизпълнителя/ите всички извършени от него дейности по сключения
между тях договор за подизпълнение.
Чл. 29. (1) Възложителят може до заплаща директно възнаграждението на
подизпълнител при наличие на обстоятелствата по чл. 66, ал. 7 от ЗОП и след
представяне на следните документи (когато е приложимо):
(а). Искане от подизпълнителя до Възложителя, отправено чрез Изпълнителя;
(б). Становище от Изпълнителя дали оспорва плащанията по искането или
част от тях, като недължими;
(в). Фактура, подписана от Изпълнителя и от формированието, краен
получател;
(г). копия на пътни листове 2 (два) броя, заверени във формированието.
Чл. 30. Възложителят има право да откаже плащане към подизпълнителя, когато
искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за
отказа (когато е приложимо), както и когато не е представен някой от изискуемите
документи за плащане, съгласно клаузите на договора.
VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл. 31. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, след
извършване на Услугата по цените и при условията, регламентирани в настоящия
Договор.
Чл. 32. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да приеме изпълнението на Услугата, когато
отговаря на договореното, по реда и при условията на този Договор.
Чл. 33. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да предостави и осигури достъп до
информацията, необходима за извършването на Услугата, предмет на договора, при
спазване на изискванията за Конфиденциалната информация.
Чл. 34. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
във връзка с изпълнението на този Договор, включително и за отстраняване на
възникнали пречки преди изпълнението на договора, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ,
поиска това.
Чл. 35. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да представи списък на товара които ще
транспортира по маршрута по факс, по e – mail или друг подходящ начин. Списъкът
следва да съдържа: броя/вида/приблизително тегло/обем/състояние на товара или
други данни по негова преценка. При промяна на списъка, същият следва да бъде
актуализиран и предоставен на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в най – кратък срок.
17

Чл. 36. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да променя: маршрутите, часовете на начално
тръгване и връщане. При възникване на тази необходимост ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или
негов представител се задължава да информира 12 (дванадесет) часа по – рано
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 37. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да извършва по всяко време проверка за
отчитане на показанията на километража и вписването на показанията му в пътните
листове, да изисква документи относно техническата изправност на превозните
средства, както и да извършва проверки дали са спазени стандартните санитарнохигиенни изисквания. При констатирани нередности, има право да изисква от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ осигуряването на маршрута да стане с друго превозно средство,
което отговаря на изискванията на Наредба № 11 от 31 октомври 2002 г. за
международен автомобилен превоз на пътници и товари.
VII. ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 38. (1). При подписване на този Договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да
представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение в размер на 5 % (пет
процента) от общата му стойност, без включен ДДС, представляваща сумата в
размер на …….. лева.
(2) Когато като гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се внася
по следната банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
БАНКА: „Уникредит Булбанк” АД
BIC: UNICRBGSF
IBAN: BG 18 UNCR 7000 3320 8565 35, или
(3) Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на банкова
гаранция, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на
следните изисквания:
1. да бъде безусловна, неотменяема и непрехвърляема банкова гаранция издадена
в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ във форма, предварително съгласувана с
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да съдържа задължение на банката гарант да извърши плащане
при първа писмено искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, деклариращ че е налице
неизпълнение на задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или друго основание за задържане
на Гаранцията за изпълнение на този Договор.
2. банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за изпълнение,
както и усвояването на средствата от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при наличие на
основания за това са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(4) Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на застрахователната полица,
издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е посочен като
трето ползващо се лице (бенифициер), която трябва да отговаря на следните
изисквания:
1. да обезпечава изпълнението на този Договор, чрез покритие на отговорността на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
2. разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на
валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на
застрахователно обезщетение в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличие на
основание за това са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Застраховката не може да бъде
използвана за обезпечение на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по друг договор.
(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ избира сам формата на гаранцията за изпълнение.
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(6) Гаранцията за изпълнение независимо под коя от гореизброените форми е
предоставена е със срок на валидност, срока на действие на договора, плюс 30
(тридесет) дни, след прекратяване на Договора, и в нея изрично следва да е записан
предмета на договора.
(7) Гаранцията за изпълнение на договора ще бъде използвана от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,
като обезпечение за точното и своевременно изпълнение на задълженията на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа и се удовлетворява от
гаранцията за изпълнение, а за стойността над нейния размер – по общия исков ред,
когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълнява някое от задълженията си по договора.
(8) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържи дължимата от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка
от гаранцията за изпълнение в случай на забавено, частично или пълно
неизпълнение или некачествено изпълнение на задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
и/или при разваляне или прекратяване на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 39. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение на Договора в
30 (тридесет) дневен срок, след окончателното изпълнение на Договора, след
уреждане на всички финансови отношения между страните, без да се дължат лихви
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за периода, през който средствата законно са престояли при
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и след представяне на писмено искане за освобождаване на
гаранцията, в което задължително се посочва регистрационният номер на Договора.
(2) Освобождаването на Гаранцията за изпълнение се извършва, както следва:
1. когато е във формата на парична сума – чрез превеждане на сумата по банковата
сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в чл. 5 от Договора;
2. когато е във формата на банкова гаранция – чрез връщане на нейния оригинал на
представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице;
3. когато е във формата на застраховка – чрез връщане на оригинала на
застрахователната полица/застрахователния сертификат на представител на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице и изпращане на писмено
уведомление до застрахователя.
(3) Гаранцията не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на изпълнение
на Договора е възникнал спор между страните относно неизпълнение на
задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При
решаване на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи към усвояване
на гаранциите.
Чл. 40. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи съответна част и да се удовлетвори
от Гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое от неговите
задължения по Договора, както и в случаите на лошо, частично и забавено
изпълнение на което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като усвои такава част
от Гаранцията за изпълнение, която съответства на уговорената в Договора
неустойка за съответния случай на неизпълнение.
Чл. 41. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи Гаранцията за изпълнение в пълен
размер, в следните случаи:
1. при пълно неизпълнение, в т.ч. когато Услугата не отговаря на изискванията на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и развалянето на Договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е на това
основание;
3. при прекратяване на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при обявяването му в
несъстоятелност.
Чл. 42. Във всеки случай на задържане на Гаранцията за изпълнение,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за задържането и неговото основание.
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Задържането на Гаранцията за изпълнение изцяло или частично не изчерпва
правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да търси обезщетение в по-голям размер.
VIII. НЕУСТОЙКИ
Чл. 43. При забава на изпълнението от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи
неустойка в размер на 1% за всеки просрочен ден, но не повече от 5% от стойността
на Договора. Неустойката се удържа при заплащане на възнагрждението или се
удържа от гаранцията за изпълнение на Договора.
Чл. 44. При неизпълнение (лошо или друго неточно или частично) или при
отклонение от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в Спецификацията за
услугата на договора извън случаите на чл. 43, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи неустойка в
размер на 5 % (пет процента) от стойността на Договора. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има
право да задържи гаранцията за изпълнение и да прекрати договора.
Чл. 45. При разваляне на настоящия договор по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, той дължи
неустойка в размер на 5% от общата стойност на договора, без включен ДДС.
Чл. 46. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за доброто техническо състояние на
превозните средства.
Чл. 47. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи имуществена отговорност по предявени искове за
вреди причинени на трети лица поради неизпълнението на задълженията си по този
договор и съгласно нормативната уредба регламентираща дейността на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съгласно възложеното с този договор.
Чл. 48. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за вреди причинени на лица и имущество,
които са в причинна връзка с неизпълнение на задължения по този договор.
Чл. 49. При забавено плащане в срок по-голям от посочения в чл. 5, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на законната лихва.
Чл. 50. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържи всяка дължима по този Договор
неустойка, чрез задържане на сума от гаранцията за изпълнение, като уведоми
писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за това.
Чл. 51. Плащането на неустойките, уговорени в този Договор, не ограничава правото
на изправната страна да търси обезщетение за понесени вреди и пропуснати ползи
в по – голям размер по съдебен ред.
IХ. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА
Чл. 52. (1) Страните не отговарят за неизпълнение на задължение по този Договор,
когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила.
(2) За целите на този Договор, „непреодолима сила“ има значението на това понятие
по смисъла на чл.306, ал.2 от Търговския закон.
(3) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички
разумни усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както
и да уведоми писмено другата страна незабавно от настъпване на непреодолимата
сила. Към уведомлението се прилагат всички релевантни и/или нормативно
установени доказателства за настъпването и естеството на непреодолимата сила,
причинната връзка между това обстоятелство и невъзможността за изпълнение, и
очакваното времетраене на неизпълнението.
(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира.
Засегнатата страна е длъжна, след съгласуване с насрещната страна, да продължи
да изпълнява тази част от задълженията си, които не са възпрепятствани от
непреодолимата сила.
(5) Не може да се позовава на непреодолима сила страна:
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1. която е била в забава или друго неизпълнение преди настъпването на
непреодолима сила;
2. която не е информирала другата страна за настъпването на непреодолима сила;
или
3. чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до
невъзможност за изпълнение на Договора.
(6) Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила.
(7) Не представлява „непреодолима сила” събитие, причинено по небрежност или
чрез умишлено действие на някоя от страните или техни представители и/или
служители.
Х. РАЗВАЛЯНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 53. (1) Всяка от страните може да развали Договора при виновно неизпълнение
на съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с
последиците, съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез
отправяне на писмено предупреждение от изправната страна до неизправната и
определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска,
когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на
изправната страна.
(2) За целите на този Договор, страните ще считат за виновно неизпълнение на
съществено задължение на Изпълнителя всеки от следните случаи:
1. Изпълнителят е нарушил изпълнението на задълженията си по договора, повече
от 3 (три) пъти;
2. Изпълнителят е допуснал съществено отклонение от изискванията в
Спецификацията за услуга и Техническото предложение.
Чл. 54. (1) Договорът се прекратява:
1. с изтичане на срока;
2. при прекратяване или отнемане на лиценза за превоз на товари;
3. в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е използвал подизпълнител, без да е декларирал
това в офертата си, или използва подизпълнител, които е различен от този в
офертата му;
4. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на настоящия договор,
за което обстоятелство засегнатата страна е длъжна да уведоми другата страна в 14
дневен срок от настъпване на невъзможността и да представи доказателства;
5. при ликвидация на юридическото лице (за изпълнителя) без правоприемство, по
смисъла на държавата, в която съответното лице е установено;
(2) Договорът може да бъде прекратен и при следните основания:
1. по взаимно съгласие на страните по него;
2. При започване на процедура по ликвидация на Изпълнителя или на член на
обединението (в случай, че Участникът, избран за изпълнител е Обединение).
3. При откриване на производство за обявяване в несъстоятелност на
Изпълнителя или на член от обединението (в случай, че Участникът, избран за
изпълнител е Обединение).
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно, без предизвестие с
уведомление, отправено да изпълнителя, когато се установи, че Изпълнителят е
дружество, което е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим
ЗИФОДРЮПДРКЛТДС. В този случай не се дължи връщане на гаранцията за
изпълнение, нито заплащане на извършените услуги, а получените плащания
подлежат на незабавно възстановяване ведно със законовата лихва.
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ХI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 55. Настоящият договор може да бъде изменян само по взаимно съгласие между
страните, уредено в писмено споразумение, което става неразделна част от
договора. Изменението по договора се допуска само в случаите, уредени в Закона
за обществените поръчки.
Чл. 56. (1) Всички съобщения и уведомления между страните във връзка с този
договор се извършват в писмена форма на български език, която се счита спазена и
когато съобщението се изпраща по факс.
(2) Всяка страна се задължава при промяна на адреса си да уведоми незабавно
другата страна, в противен случаи последната не отговаря за неполучени
съобщения.
Чл. 57. Страните ще решават възникналите относно изпълнението на договора
спорове чрез преговори, а ако това се окаже невъзможно, спорът ще бъде отнесен
за решаване пред компетентния български съд.
Чл. 58. Всички правоотношения между страните, произтичащи от настоящия договор
и неуредени от него, се уреждат по ЗЗД и другите действащи нормативни актове,
съгласно действащото българско законодателство.
ХII.ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Дефинирани понятия и тълкуване
Чл. 59. (1) Освен ако са дефинирани изрично по друг начин в този Договор,
използваните в него понятия имат значението, дадено им в ЗОП, съответно в
легалните дефиниции в Допълнителните разпоредби на ЗОП или, ако няма такива
за някои понятия – според значението, което им се придава в основните разпоредби
на ЗОП.
(2) При противоречие между различни разпоредби или условия, съдържащи се в
Договора и Приложенията, се прилагат следните правила:
1. специалните разпоредби имат предимство пред общите разпоредби;
2. разпоредбите на Приложенията имат предимство пред разпоредбите на Договора.
Конфиденциалност
Чл. 60. (1) Конфиденциална информация включва, без да се ограничава до: всякаква
финансова, търговска, техническа или друга информация, анализи, съставени
материали, изследвания, документи или други материали, свързани с бизнеса,
управлението или дейността на другата Страна, от каквото и да е естество или в
каквато и да е форма, включително, финансови и оперативни резултати, пазари,
настоящи или потенциални клиенти, собственост, методи на работа, персонал,
договори, ангажименти, правни въпроси или стратегии, продукти, процеси, свързани
с документация, чертежи, спецификации, диаграми, планове, уведомления, данни,
образци, модели, мостри, софтуер, софтуерни приложения, компютърни устройства
или други материали или записи или друга информация, независимо дали в писмен
или устен вид, или съдържаща се на компютърен диск или друго устройство.
(2) С изключение на случаите, посочени в ал.3 на този член, Конфиденциална
информация може да бъде разкривана само след предварително писмено
одобрение от другата Страна, като това съгласие не може да бъде отказано
безпричинно.
(3) Не се счита за нарушение на задълженията за неразкриване на Конфиденциална
информация, когато:
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1. информацията е станала или става публично достъпна, без нарушаване на този
Договор от която и да е от страните;
2. информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо която и да е от
Страните; или
3. предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг
компетентен орган и съответната страна е длъжна да изпълни такова изискване;
В случаите по точки 2 или 3, страната, която следва да предостави информацията,
уведомява незабавно другата страна по Договора.
Задълженията, свързани с неразкриване на Конфиденциалната информация
остават в сила и след прекратяване на Договора на каквото и да е основание.
Публични изявления
Чл. 61. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да дава публични изявления и съобщения, да
разкрива или разгласява каквато и да е информация, която е получил във връзка с
извършване на Услугите, предмет на този Договор, независимо дали е въз основа на
данни и материали на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на резултати от работата на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което
съгласие няма да бъде безпричинно отказано или забавено.
Прехвърляне на права и задължения
Чл. 62. Никоя от страните няма право да прехвърля никое от правата и
задълженията, произтичащи от този Договор, без съгласието на другата Страна.
Паричните вземания по Договора [и по договорите за подизпълнение] могат да
бъдат прехвърляни или залагани съгласно приложимото право.
Изменения
Чл. 63. Този Договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения,
изготвени в писмена форма и подписани от двете страни, в съответствие с
изискванията и ограниченията на ЗОП.
Нищожност на отделни клаузи
Чл. 64. В случай на противоречие между каквито и да било уговорки между страните
и действащи нормативни актове, приложими към предмета на Договора, такива
уговорки се считат за невалидни и се заместват от съответните разпоредби на
нормативния акт, без това да влече нищожност на Договора и на останалите
уговорки между страните. Нищожността на някоя клауза от Договора не води до
нищожност на друга клауза или на Договора като цяло.
Уведомления
Чл. 65. (1) Всички уведомления между страните във връзка с този Договор се
извършват в писмена форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано
писмо, по куриер, по факс, електронна поща.
(2) За целите на този Договор данните и лицата за контакт на страните са, както
следва:
1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Адрес за кореспонденция: гр. София, бул. Генерал Тотлебен № 34
Тел.: ............................
Факс: ............................
e-mail: dop_sv@abv.bg.
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Лице за контакт: ........................................
2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Адрес за кореспонденция: ………………….
Тел.: ………………………………………….
Факс: …………………………………………
e-mail: ………………………………………..
Лице за контакт: ………………………………………….
(3) За дата на уведомлението се счита:
1. датата на предаването – при лично предаване на уведомлението;
2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;
3. датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка – при изпращане по
куриер;
3. датата на приемането – при изпращане по факс;
4. датата на получаване – при изпращане по електронна поща.
(4) Всяка кореспонденция между страните ще се счита за валидна, ако е изпратена
на посочените по-горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства
за комуникация и на посочените лица за контакт. При промяна на посочените
адреси, телефони и други данни за контакт, съответната Страна е длъжна да
уведоми другата в писмен вид в срок до три дни от настъпване на промяната. При
неизпълнение на това задължение всяко уведомление ще се счита за валидно
връчено, ако е изпратено на посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за
комуникация и на посочените лица за контакт.
(5) При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието,
правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на
дейност, срока на съществуване, органите на управление и представителство на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в
срок до три дни от вписването ѝ в съответния регистър.
Приложимо право
Чл. 66. Този Договор, в т.ч. Приложенията към него, както и всички произтичащи или
свързани с него споразумения, и всички свързани с тях права и задължения, ще
бъдат подчинени на и ще се тълкуват съгласно българското право.
Разрешаване на спорове
Чл. 67. Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него,
включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване,
недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване
на празноти в Договора или приспособяването му към нововъзникнали
обстоятелства, ще се уреждат между Страните чрез преговори, а при непостигане на
съгласие – спорът ще се отнася за решаване от компетентния български съд.
Екземпляри
Чл. 68. Този Договор е изготвен и подписан в два еднообразни екземпляра – по
един за всяка от Страните.
Приложения:
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Чл. 67. Към този Договор при подписването му се представиха и се прилагат като
неразделна част от него следните приложения:
Приложение № 1 – Спецификация за услуга;
Приложение № 2 – Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
Приложение № 3 – Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
Приложение № 4 – Маршрути за извършване на превоза на товара;
Приложение № 5 – Копие от лиценз за превоз на товари;
Приложение № 6 – документи съгласно чл. 58 от Закона за обществените поръчки
както следва:
- за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 – свидетелство за съдимост;
- за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 – удостоверение от органите по
приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя и на
изпълнителя;
- за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 6 – удостоверение от органите на ИА
„Главна инспекция по труда”;
- за обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1 – удостоверение издадено от
Агенцията по вписванията.
Приложение № 7 – Декларация по чл. 327б, ал. 1 и ал. 2 от Закона за отбраната и
въоръжените сили на Република България.
Приложение № 8 – Гаранция за изпълнение на договор.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ....................

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ...................

КОМАНДИР
НА СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ
ГЕНЕРАЛ – МАЙОР МИХАИЛ ПОПОВ

УПРАВИТЕЛ
НА ……….
……………..

НАЧАЛНИК НА СЕКТОР „ФИНАНСИ”
В КОМАНДВАНЕ НА СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ
ПОЛКОВНИК
ГЕОРГИ МОНЕВ
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V. ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

АДМИНИСТРАТИВНИ ДАННИ
за участник в обществена поръчка за услуга с предмет
„ПРЕВОЗ НА ВОЕННИ ТОВАРИ ИЗВЪН ТЕРИТОРИЯТА НА
СТРАНАТА”

1. Наименование на участника .................................................................................
...................................................................................ЕИК/ЕГН ...................................
2. Седалище: гр. ................, п.к. ........., област ........................, община...................,
ж.к. ......................................., улица ............................................................., №…….,
Тел. ........................, Факс: ......................, e-mail: .......................................
3. Адрес за кореспонденция: гр. ......................, п.к................, област......................,
община ......................., ж.к. ............................, улица ........... ......................., №….,
Тел........................., Факс:......................, e-mail:..........................
4. Лица представляващи участника по учредителен акт:
4.1. ..........................................................................................
ЕГН: ......................, л.к. № ..........................., изд. на .............., от ......................
4.2. .............................................................................................,
ЕГН: ......................, л.к. № ..........................., изд. на .............., от ......................
..................................................................................................................................
5. Участникът се представлява заедно или поотделно (невярното се зачертава) от
следните лица:
5.1. ......................................................................................................................
5.2. .....................................................................................................................
6. Обслужваща банка: .........................................................................................,
IBAN: ..................................................................., BIC: .....................................,
Титуляр на сметката: ..........................................................................................

_______________
(дата)

___________________
(подпис, печат)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

ОФЕРТА
за участие в обществена поръчка по реда на чл.20, ал.3, т.2 от Закона за
обществените поръчки за услуга с предмет
„ПРЕВОЗ НА ВОЕННИ ТОВАРИ ИЗВЪН ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА”

До Сухопътни войски – военно формирование 22450, гр. София 1606,
бул. „Генерал Тотлебен“ № 34.
От ................................................................... , ЕИК ...........................................
(наименование на участника)

със седалище и адрес на управление ........................................................................
представлявано от ........................................................................................................
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от
Вас обществена поръчка.
Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие в
обявената обществена поръчка, съгласни сме с поставените от Вас условия
посочени в документацията за участие и ги приемаме без възражения.
Декларираме, че приемаме условията за изпълнение на поръчката,
заложени в приложения към документацията за участие проект на договор.
Приемаме срокът на валидността на нашата оферта да бъде 60 (шестдесет)
календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти.
Приемаме в случай, че нашето предложение бъде прието и бъдем
определени за изпълнител, при сключването на договора да представим:
А) Документ за гаранция за изпълнение на договора, в размер на 5% от
стойността на договора без ДДС.
Б) Документи, съгласно чл. 58 от ЗОП, както следва:
- за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 – свидетелство за съдимост;
- за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 – удостоверение от органите по
приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя и на
изпълнителя;
- за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 6 – удостоверение от органите на
ИА „Главна инспекция по труда”;
- за обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1 – удостоверение издадено от Агенцията по
вписванията.

Като неразделна част от настоящата оферта, прилагаме изискваните
документи – подписани и подпечатани.
____________________
(място на деклариране)

___________________
(дата на деклариране)

Декларатор: ___________________
(подпис, печат)
27

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за изпълнение на обществена поръчка за услуга с предмет
„ПРЕВОЗ НА ВОЕННИ ТОВАРИ ИЗВЪН ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА”

До Сухопътни войски – военно формирование 22450, гр. София 1606,
бул. „Генерал Тотлебен“ № 34.
От ................................................................... , ЕИК ...........................................
(наименование на участника)

със седалище и адрес на управление ........................................................................
представлявано от ........................................................................................................
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за
изпълнение на обществената поръчка, съгласно изискванията на
Спецификацията за услуга, което ще бъде обвързващо за нас в срока на
валидност на офертата ни.
Ако бъдем определени за изпълнител, настоящото предложение ще
остане обвързващо за нас до сключването на договор за изпълнение.
І. Декларираме, че предложената от нас услуга отговаря и съответства в
пълна степен с условията и изискванията на Възложителя и Спецификация за
услуга рег. № 3СВ – 2895/05.04.2019 г.
II. Декларираме да изпълним услугата по предмета на поръчката при
следните условия:
1. Разполагаме с ППС с необходимия капацитет за превоз, съгласно
изискванията за изпълнение на обществената поръчка.
2. Разполагаме с персонал с необходимата професионална компетентност
за изпълнението на поръчката.
3. Разполагаме с валиден лиценз на Общността, издаден от Министерство
на транспорта, информационните технологии и съобщенията, съгласно чл. 6 и
чл. 7 от Закона за автомобилните превози и чл. 2 от Наредба № 11 от 31.10.2002
г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари, обн. ДВ бр. 108
от 19.11.2002 г. Копие на лиценза е приложен в офертата.
4. Разполагаме с валидни копия на лиценза за ППС към горепосоченият
лиценз за международен превоз, издадени от Министерство на транспорта,
информационните технологии и съобщенията. Копия на лиценза за ППС ще
бъдат представени при подписване на договора.
5. Ще поддържаме всички необходими застраховки с лимити на
отговорност съгласно нормативната уредба и изискванията на Възложителя в
документацията по предмета на обществената поръчка за целия срок на
действие на договора в случаи, че бъдем избрани за изпълнител.
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6. Съгласен съм да изпълнявам услугата, предмет на поръчката за която
участвам с параметрите на маршрута посочени в документацията и
изискванията в Спецификацията. Наясно съм, че посочените дати и часове са
ориентировъчни и съм съгласен при необходимост да бъдат променени.
7. Разполагам и ще поддържам необходимите разрешителни за
извършване на международния превоз от началната до крайната точка.
8. Услугата ще се изпълнява от ППС отговарящи на всички изисквания на
закона и изискванията поставени от възложителя в Спецификацията и
документацията за обществената поръчка.
9. Декларирам, че се задължавам при констатирани нередности относно
техническата изправност на ППС, необходимостта от ремонт или по други
причини, поради които същото не може да продължи изпълнението на
договора, то да бъде заменено с друго ППС, осигурено с всички необходими
документи за извършване на превоза, валидни към датата на изпълнение на
маршрута.
10. Приемам измерването на извършения пробег по съответния маршрут
да става при засечен километраж (от начална до крайна спирка).
11. Декларирам, че сме съгласни с всички клаузи на предложения от
възложителя проект на договор.
12. Декларирам, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията,
свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на
заетостта и условията на труд1.
13. Настоящото предложение е валидно 60 /шестдесет/ дни, считано от
крайния срок за подаване на офертите и ще остане обвързващо за нас, като
може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.
При така предложените от нас условия, в нашето предложение за
изпълнение на услугата сме включили всички разходи, свързани с качественото
изпълнение на услугата в описания вид и обхват.
________________
(дата)

___________________________
(подпис)
(име и фамилия, печат)

Забележки:
Когато участникът е чуждестранно лице, декларираните/посочените документи в техническото
предложение, трябва да са еквивалентни на горепосочените и да са издадени съгласно законодателството на
държавата членка, в която е установен.

Участниците могат да получат необходимата информация, свързана със закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията
на труд от следните институции:
Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки – Национална агенция по приходите
Информационен телефон на НАП - 0700 18 700; интернет адрес: www.nap.bg
Относно задълженията, опазване на околната среда – Министерство на околната среда и водите
Интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/
Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд – Министерство на труда и социалната политика
Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg
1
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за изпълнение на обществена поръчка за услуга с предмет
„ПРЕВОЗ НА ВОЕННИ ТОВАРИ ИЗВЪН ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА”

До Сухопътни войски – военно формирование 22450, гр. София 1606,
бул. „Генерал Тотлебен“ № 34.
От ................................................................... , ЕИК ...........................................
(наименование на участника)

със седалище и адрес на управление ........................................................................
представлявано от ........................................................................................................
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
С настоящото Ви представяме нашето Ценово предложение за
изпълнение на обшествената поръчка.
Ако бъдем определени за изпълнител, настоящото ценово предложение
ще остане обвързващо за нас до сключването на договор за изпълнение.
1. Предлагаме за изпълнение на услугата цена за 1 (един) км. пробег,
както следва:

№

Наименование на
пътното превозно средство /ППС/

1

2

Цена за
1км.
Колипробег на
мярка чество
едно ППС
ППС
/без ДДС
в лева /
3
4
5

1

бр.

2

бр.

3

бр.

......

Стойност
за 1 км.
пробег
/без ДДС
в лева /
6

......................................
Обща стойност без ДДС /сумата от всички стойности в колона 6/
20% ДДС
Обща стойност с включен ДДС
Забележка: В колона 6 е произведението от стойностите в колона 4 и колона 5.
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Общата стойност за 1 км. пробег за всички използвани ППС е
......................... ( .... словом ......) лева без ДДС.
Обшата стойност, която следва да бъде заплатена за изпълнение на
услугата /независимо от изминатите километри/, не може да надвишава
прогнозната стойност за обществената поръчка!
1. Предложената от нас цена е съобразена с условията и изискванията на
документацията за участие в обществената поръчка и включва всички разходи по изпълнение
на услугата.
2. Предложената цена е окончателна и в нея са включени всички възможни
съпътстващи разходи (в т.ч. гориво, масло, амортизации на ППС, заплати и осигуровки на
водачите на ППС, винетки, пътни такси, застраховки /пътници, ППС, товар/ и др. разходи) за
обезпечаването на транспорта от първата до последната спирка по изпълнявания маршрут.
3. Настоящото ценово предложение е валидно 60 /шестдесет/ дни, считано от крайния
срок за подаване на офертите и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по
всяко време преди изтичане на този срок.
Забележки:
Стойностите на цените в ценовото предложение се посочват от участниците до
втория знак след десетичната запетая.

________________
(дата)

_______________________________________
(подпис)
_______________________________________
(име и фамилия, печат)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

ПАКТ ЗА ПОЧТЕНОСТ

Между Сухопътните войски и ................................................................................,
участник в обществена поръчка за услуга с предмет
„ПРЕВОЗ НА ВОЕННИ ТОВАРИ ИЗВЪН ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА”

Днес,................., между Сухопътните войски и ..............................................,
участник в обществена поръчка за услуга по реда и условията на чл. 20, ал. 3, т.
2 от Закона за обществените поръчки, наричан по-долу за краткост „участник”
се сключи този,
ПАКТ ЗА ПОЧТЕНОСТ:
Двете страни осъзнават изцяло важността на състезателния характер на
процедурата за възлагане на обществената поръчка, организирана на основата
на почтеността и свободната конкуренция, изключващ изцяло злоупотреби от
какъвто и да е характер.
Двете страни поемат следните ангажименти, както следва:
1. Сухопътните войски поемат ангажимента да направят процедурата по
възлагане на обществената поръчка прозрачна и достъпна за всички участници,
които отговарят на условията й. Сухопътните войски ще положат всички
необходими условия да не допуснат негови служители да поискат или приемат
под каквато и да било форма подкупи и подаръци, предоставени директно или
индиректно от участниците в обществената поръчка, както и да наложи на
виновните длъжностни лица дисциплинарно наказание и/или да сезира
компетентните органи за търсене на наказателна отговорност от тях.
2. Участникът, .................................................................. потвърждава, че:
/а/ не е предлагал, давал, както и че няма да предлага и да дава нито
пряко, нито косвено, чрез агенти или посредством трети страни, каквито и да
било стимули или възнаграждения, на което и да било официално лице/било от
страната, която подписва договора или от страната, за която ще се изпълнява
договора или от страната, за която ще се изпълнява договора/, на негови
32

родственици или бизнес сътрудници, с цел да спечели обществената поръчка,
както и с извличане на друг тип неправомерна изгода или за получаване на
друго предимство по незаконен начин;
/б/ не се е споразумявал и няма да се споразумява с други страни с цел
неправомерно ограничаване на конкуренцията при провеждане на процедурата
за възлагане на обществената поръчка и сключване на съответния договор.
Участникът, .......................................................... разбира изцяло както
последствията от тези ангажименти, така и важността на факта, че Сухопътните
войски на Република България разчита на поемането им от негова страна.
За целите на тази обществена поръчка участникът е предприел мерки, за
да гарантира спазването на ангажимента да не получава и да не предлага
подкуп, включително от негови мениджъри и/или служители, както и от всяка
една от третите страни, работещи с него по настоящия проект като агенти,
консултанти, партньори от консорциум, подизпълнители и доставчици.
Настоящият Пакт изразява морален обществен ангажимент, представлява
допълнение към документацията за участие в обществената поръчка и се подава
подписан от участника, заедно с офертата за участие. На участниците в
обществената поръчка се връчва подписан от командира на Сухопътните
войски на Република България екземпляр.
Страните приемат, че настоящия Пакт е в сила както до приключване на
процедурата по възлагане на обществената поръчка, така и за срока за
изпълнение на договора за обществена поръчка.

ЗА СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ:

___________________________

ЗА УЧАСТНИКА:

____________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

ДЕКЛАРАЦИЯ
за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от Закона за обществените
поръчки
Долуподписаният/-ната ...................................................................................................., с
лична карта № ............................., издадена на ...................... от ............................................. с
ЕГН..........................................., в качеството ми на ...................................................
(посочете длъжността)
на ........................................................................, вписано в търговския регистър на
(посочете фирмата на участника)
Агенцията по вписванията под ЕИК № ............................, със седалище ................................ и
адрес на управление.................................., тел.................................., факс.....................................
- участник в обществена поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП за услуга с предмет
„ПРЕВОЗ НА ВОЕННИ ТОВАРИ ИЗВЪН ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА”

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е:
1.1 Не съм осъден с влязла в сила присъда, за:
а) тероризъм по чл. 108а от Наказателния кодекс;
б) трафик на хора по чл. 159а – 159г от Наказателния кодекс;
в) престъпление против трудовите права на гражданите по чл. 172 от Наказателния
кодекс;
г) престъпление против младежта по чл. 192а от Наказателния кодекс;
д) престъпления против собствеността по чл. 194 – 217 от Наказателния кодекс;
е) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;
ж) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система по чл.
253 - 260 от Наказателния кодекс;
з) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;
и) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
й) престъпление против околната среда по чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс.
1.2. Осъждан съм с влязла в сила присъда, но съм реабилитиран за следното
престъпление, посочено в т. 1.1: .......................................................................................
(в случай, че лицето не е осъждано – попълва НЕ на празното място)

2.1. Не съм осъден с влязла в сила присъда, за престъпление, аналогично на тези по т.
1.1, в друга държава членка или трета страна;
2.2. Осъждан съм с влязла в сила присъда, за престъпление, аналогично на тези по т.
1.1, в друга държава членка или трета страна, но съм реабилитиран за следното
престъпление, посочено в т.1.1: ........................................................................
(в случай, че лицето не е осъждано – попълва НЕ на празното място)

3. Не е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.
4. Задължавам се да уведомя възложителя за всички настъпили промени в
декларираните по-горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.
Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по
чл. 313 от НК.
Дата …………………..г.

ДЕКЛАРАТОР: ……………………
(подпис, печат/фамилия)

Забележка: Декларацията се подписва от лицата, които представляват участника, членовете на
управителни и надзорни органи и от други лица, които имат правомощия да упражняват контрол
при вземането на решения от тези органи.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
ДЕКЛАРАЦИЯ*
за обстоятелствата по чл. 54, ал.1 т.3-6 от ЗОП
Долуподписаният/-ната.....................................................................................,
с лична
карта № ........................................., издадена на ........................... от ............................................. с
ЕГН..........................................., в качеството ми на .........................................................................
(посочете длъжността)

на ........................................................................, вписано в търговския регистър на Агенцията
(посочете фирмата на участника)

по вписванията под ЕИК № ............................ , със седалище ................................ и адрес на
управление .......................................... , тел.................................., факс. .................................... участник в обществена поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП за услуга с предмет
„ПРЕВОЗ НА ВОЕННИ ТОВАРИ ИЗВЪН ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА”

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е:
1. Представляваният от мен участник:
1.1. Няма задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на
чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към
държавата или към общината по седалището на Възложителя и на представлявания от мен
участник или аналогични задължения, доказани с влясъл в сила акт на компетентен орган,
съгласно законодателството на държавата, в която представлявания от мен

участник е

установен.
1.2. Има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на
чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към
държавата или към общината по седалището на Възложителя и на представлявания от мен
участник или аналогични задължения, доказани с влясъл в сила акт на компетентен орган,
съгласно законодателството на държавата, в която представлявания от мен

участник е

установен.
................................................................................................................................................................
*(В случай, че лицето има задължения – попълва ИМА на празното място.*
В случай, че лицето няма задължения – попълва НЕ на празното място).
2. За представляваният от мен участник не е налице неравнопоставеност в случаите по
чл. 44, ал. 5 от ЗОП.
3. Представляваният от мен участник не е представил документ с невярно
съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или
изпълнението на критериите за подбор.
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4. Участникът, който представлявам е предоставил изискващата се информация,
свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпелнението на
критериите за подбор.
5. За представляваният от мен участник не е установено с влязло в сила наказателно
постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал.
1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или чл. 13,
ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения,
установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която
кандидатът или участникът е установен.
Задължавам се да уведомя възложителя за всички настъпили промени в
декларираните по-горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.
Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по
чл. 313 от НК.
Дата …………………..г.

ДЕКЛАРАТОР: ……………………
(подпис, печат/фамилия)

Забележка:
• Когато участникът се представлява от повече от едно лице, декларацията за
обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 – 6 от ЗОП се подписва от лицето, което може
самостоятелно да го представлява.
* Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, има право да
представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност,
въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. За тази цел участникът
може да докаже, че:
1. е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3, включително начислените лихви
и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени или са по акт, който не е
влязъл в сила.
2. е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди,
настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение;
3. е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал
на компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически,
организационни и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или
нарушения.*
•
Съгласно § 2, т. 21 от Допълнителните разпоредби на Закона за
обществените поръчки „Конфликт на интереси" е налице, когато възложителят, негови
служители или наети от него лица извън неговата структура, които участват в
подготовката или възлагането на обществената поръчка или могат да повлияят на
резултата от нея, имат интерес, който може да води до облага по смисъла на чл. 54 от
Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото
имущество и за който би могло да се приеме, че влияе на тяхната безпристрастност и
независимост във връзка с възлагането на обществената поръчка.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
ДЕКЛАРАЦИЯ
за обстоятелствата по чл. 327б, ал. 1 и 2 от Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България

Долуподписаният/ата: _____________________________________________________,
(име, презиме, фамилия )
притежаващ/а лична карта № __________________, издадена на _________________ от МВР
(дата на издаване)

гр. _______________, адрес _______________________________________________________
(място на издаване)

(постоянен адрес)

в качеството си на __________________, в __________________________________________,
(длъжност)

(наименование на юридическото лице, физическо лице-ЕТ)

със седалище ____________ и адрес на управление: __________________________________,
тел./факс _______________, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с
ЕИК/БУЛСТАТ ____________ - участник в обществена поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с
предмет „ПРЕВОЗ НА ВОЕННИ ТОВАРИ ИЗВЪН ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА”
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

За мен и за представляваното от мен юридическо лице/ЕТ не са налице обстоятелства
по чл. 327б, ал. 1 и 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за
деклариране на неверни обстоятелства.

Дата …………………..г.

ДЕКЛАРАТОР: ……………………
(подпис, печат/фамилия)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
ДЕКЛАРАЦИЯ
за отсъствие на обстоятелствата по чл.3, т.8 или наличие на изключенията
по чл.4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен
режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици
(„ЗИФОДРЮПДРКЛТДС”)
Долуподписаният/ата: _____________________________________________________,
(име, презиме, фамилия )

притежаващ/а лична карта № ________________, издадена на _________________ от МВР
(дата на издаване)

гр. _______________, адрес _______________________________________________________
(място на издаване)

(постоянен адрес)

в качеството си на __________________, в __________________________________________,
(длъжност)

(наименование на юридическото лице, физическо лице-ЕТ)

със седалище ____________ и адрес на управление: __________________________________,
тел./факс _______________, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с
ЕИК/БУЛСТАТ ____________ - кандидат или участник/подизпълнител/трето лице в
ненужното се зачертава/

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „ПРЕВОЗ НА ВОЕННИ
ТОВАРИ ИЗВЪН ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА”

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
Представляваното

от

мен

дружество

по

смисъла

на

§1,

т.1

от

ДР

на

ЗИФОДРЮПДРКЛТДС:
1. Е регистрирано / Не е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен
/ненужното се зачертава/

режим по смисъла на §1, т.64 от Допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното
подоходно
облагане.
Юрисдикцията
с
преференциален
данъчен
режим
е

___________________________________________________.
/попълва се в случай на регистрация в такава юрисдикция/

2. Съм контролирано лице/Не съм контролирано лице от дружество, регистрирано в
/ненужното се зачертава/

юрисдикция с преференциален данъчен режим във връзка с §1, т.5 от Допълнителните
разпоредби на ЗИФОДРЮПДРКЛТДС. Юрисдикцията с преференциален данъчен режим е
_________________________________________________________________.
/попълва се в случай на регистрация в такава юрисдикция на контролиращото дружество/
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3. Попада в изключението на чл.4, т. ______ от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС.
/попълва се, ако кандидат или участник/подизпълнител/трето лице е дружеството, регистрирано в
юрисдикция с преференциален данъчен режим или е контролирано лице от дружество, регистрирано в
юрисдикция с преференциален данъчен режим/

4. Запознат съм със задължението ми по §14, ал.1 от Преходните и заключителни
разпоредби към Закона за изменение и допълнение на ЗИФОДРЮПДРКЛТДС и
произтичащите от неспазването му правни последици по смисъла на §14, ал.2 от Преходните
и

заключителни

разпоредби

към

Закона

за

изменение

и

допълнение

на

ЗИФОДРЮПДРКЛТДС.

Дата …………………..г.

ДЕКЛАРАТОР: ……………………
(подпис, печат/фамилия)

Забележка:
1. Попълва се от всички кандидати или участници/подизпълнители/трети лица. Когато
кандидатът или участникът е обединение, което не е юридическо лице, декларацията се
попълва за всяко юридическо лице, включено в обединението.
2. Достатъчно е подаването на декларация от едно от лицата, които могат
самостоятелно да представляват кандидата или участника/подизпълнителя/трето лице,
съгласно представения документ за регистрация.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
ДЕКЛАРАЦИЯ
за изпълнени услуги, идентични или сходни с предмета на обществената поръчка
Долуподписаният/-ната ___________________________________________________ ,
ЕГН ____________________
от _______________________

с лична карта № ____________ , издадена на _________
в качеството ми на _____________________________
(посочете длъжността)

на _____________________________________ вписано в търговския регистър на Агенцията
(посочете фирмата на участника)

по вписванията под единен индентификационен код № _____________ , със седалище
_____________________ и адрес на

управление ______________________________ ,

тел. _____________ , факс. ____________ - участник в обществена поръчка по чл.20, ал.3, т.2
от ЗОП за услуга с предмет „ПРЕВОЗ НА ВОЕННИ ТОВАРИ ИЗВЪН ТЕРИТОРИЯТА
НА СТРАНАТА”
ДЕКЛАРИРАМ:
списък по чл.64, ал.1. т.2 от ЗОП с изпълнени услуги, с предмет идентичен или сходен с
предмета на настоящата поръчка с посочване на стойности, дати и получатели, заедно с
доказателство за извършените услуги.

№

Получател
на услугата

В качеството на: Стойност/цена
Предмет на
Крайна дата
главен
(лв., без ДДС) и
изпълнената
на
изпълнител/
количество/
услугата и изпълнението
участник в
брой/ обем на
кратко
на услугата
обединение/
изпълнената
описание
подизпълнител
услугата

1.
2.
....
Приложение: . ...( Доказателство за извършена услуга)
Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по
чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата …………………..г.

ДЕКЛАРАТОР: ……………………
(подпис, печат/фамилия)

40

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
ДЕКЛАРАЦИЯ – СЪГЛАСИЕ
Долуподписаният/ната ...............................................................................................
(име, презиме и фамилия на лицето)
ЕГН: .............................., с лична карта №……………….., издадена на ……………… от
.........................., с постоянен адрес:……...………………………,
в качеството си на …………………………………………………………………..
ДЕКЛАРИРАМ:
1. Съгласен/на съм Сухопътни войски – военно формирование 22450, ЕИК 129010171,
със седалище и адрес на управление: гр. София, област София – град, община Столична,
район Красно село, бул. Генерал Тотлебен № 34, представлявано от генерал – майор Михаил
Попов, в качеството си на командир на Сухопътните войски, да съхранява и обработва
личните ми данни, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни, които
предоставям, във връзка с ........................................................................................……………...
2. Предоставена информация за себе си на Сухопътни войски – военно формирование
22450, представляваща лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни е
доброволна информация.
3. Запознат/а съм с:

-

целта и средствата на обработка на личните ми данни;

-

доброволния характер на предоставянето на данните;

-

правото на достъп и на коригиране на събраните данни.

С настоящата декларация декларирам съгласие за съхранение и обработка на
личните ми данни при спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните
данни.

Дата …………………..г.

ДЕКЛАРАТОР: ……………………
(подпис, печат/фамилия)
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