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X. ЕДИНЕН ЕВРОПЕЙСКИ ДОКУМЕНТ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ (ЕЕДОП) –
допълнителни указания

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.
Наименование на обществената поръчката „Резервни части и консумативи
за автомобили/ППС”
2. Обект на обществената поръчка.
Обект на настоящата обществена поръчка е доставка, съгласно чл.3, ал.1, т.2, от
Закона за обществените поръчки (ЗОП).
Правно основание за откриване на процедурата: чл.18, ал.1, т.1 от ЗОП във връзка с
чл.19, ал.1, чл.20, ал.1, т.1, чл.73, ал.1 и чл.74 от ЗОП.
3. Предмет на поръчката.
Доставка на резервни части и консумативи за автомобили/ППС от марките Тойота,
Волво, Мерцедес – Бенц, Хамър, УАЗ – модификации, ЗИЛ – модификации, Урал, ГАЗ – 66,
Шкода, МАЗ, Чавдар, Робур, Татра и други, необходими за поддържането на техническата
изправност и годност за експлоатация на пътните превозни средства в Сухопътните войски.
3.1. Описание на обществената на поръчката:
Доставка на резервни части и консумативи за автомобили/ППС, необходими за
поддържането на техническата изправност и годност за експлоатация на пътните превозни
средства в Сухопътните войски.
Поръчката е разделена на девет обособени позиции:
 Първа обособена позиция: „Резервни части и консумативи за автомобили от
марки Тойота и Волво“.
Доставка на 610 броя резервни части и консумативи за автомобили/ППС от марката
Тойота по 110 броя номенклатури и доставка на 10 броя резервни части и консумативи за
автомобили/ППС от марката Волво по 4 броя номенклатури.
 Втора обособена позиция: „Резервни части и консумативи за автомобили от
марки Мерцедес – Бенц и Хамър”.
Доставка на 2431 броя резервни части и консумативи за автомобили/ППС от марката
Мерцедес – Бенц по 175 номенклатури и доставка на 150 броя резервни части и консумативи
за автомобили/ППС от марката Хамър по 3 броя номенклатури.
 Трета обособена позиция: „Резервни части и консумативи за автомобили от
други марки”.
Доставка на 107 броя резервни части и консумативи за автомобили/ППС от други
марки по 55 броя номенклатури.
 Четвърта обособена позиция: „Резервни части и консумативи за автомобили от
марка УАЗ – модификации”.
Доставка на 5404 броя резервни части и консумативи за автомобили/ППС от марката
УАЗ – модификации по 154 броя номенклатури.
 Пета обособена позиция: „Резервни части и консумативи за автомобили от
марка ЗИЛ – модификации”.
Доставка на 3139 броя резервни части и консумативи за автомобили/ППС от марката
ЗИЛ – модификации по 89 броя номенклатури.
 Шеста обособена позиция: „Резервни части и консумативи за автомобили от
марки Урал и ГАЗ – 66”.

Доставка на 10 броя резервни части и консумативи за автомобили/ППС от марката
Урал по 1 брой номенклатура и доставка на 708 броя резервни части и консумативи за
автомобили/ППС от марката ГАЗ – 66 по 31 броя номенклатури.
 Седма обособена позиция: „Резервни части и консумативи за автомобили от
марки Шкода и МАЗ”.
Доставка на 812 броя резервни части и консумативи за автомобили/ППС от марката
Шкода по 89 броя номенклатури и доставка на 168 броя резервни части и консумативи за
автомобили/ППС от марката МАЗ по 23 броя номенклатури.
 Осма обособена позиция: „Резервни части и консумативи за автомобили от
марки Чавдар и Робур”.
Доставка на 396 броя резервни части и консумативи за автомобили/ППС от марката
Чавдар по 54 броя номенклатури и доставка на 12 броя резервни части и консумативи за
автомобили/ППС от марката Робур по 6 номенклатури.
 Девета обособена позиция: „Резервни части и консумативи за автомобили от
марка Татра“.
Доставка на 888 броя резервни части и консумативи за автомобили/ППС от марката
Татра по 39 номенклатури.
Наименованията, количеството /разфасовката/ на резервните части и
консумативи за автомобили/ППС и каталожните номера са указани в Приложение към
ТС Г63.1322.12.
4. Срок и място на изпълнение на поръчката.
Срокът за изпълнение на обществената поръчка (срокът на доставката) е до 30
(тридесет) дни, считано от подписване на договора.
Място за изпълнение по първа, втора и трета обособени позиции - военно
формирование 46 690 – Пловдив
Място за изпълнение по четвърта, пета, шеста, седма, осма и девета обособени
позиции – военно формирование 46 700 – Сливен
5. Прогнозна стойност на поръчката.
 Първа обособена позиция: „Резервни части и консумативи за автомобили от
марки Тойота и Волво“ – 21500.00 (двадесет и една хиляди и петстотин) лева, без
включен ДДС;
 Втора обособена позиция: „Резервни части и консумативи за автомобили от
марки Мерцедес - Бенц и Хамър” - 75000.00 (седемдесет и пет хиляди) лева, без включен
ДДС;
 Трета обособена позиция: „Резервни части и консумативи за автомобили от
други марки” - 3083.33 (три хиляди осемдесет и три лева и 33ст.) лева, без включен ДДС;
 Четвърта обособена позиция: „Резервни части и консумативи за автомобили от
марка УАЗ - модификации” – 55750.00 (петдесет и пет хиляди седемстотин и петдесет)
лева, без включен ДДС;
 Пета обособена позиция: „Резервни части и консумативи за автомобили от
марка ЗИЛ - модификации” – 42083.33 (четиридесет и две хиляди осемдесет и три лева и
33ст.) лева, без включен ДДС;
 Шеста обособена позиция: „Резервни части и консумативи за автомобили от
марки Урал и ГАЗ – 66” - 9000.00 (девет хиляди) лева, без включен ДДС;

 Седма обособена позиция: „Резервни части и консумативи за автомобили от
марки Шкода и МАЗ” – 22083.33 (двадесет и две хиляди осемдесет и три лева и 33ст.)
лева, без включен ДДС;
 Осма обособена позиция: „Резервни части и консумативи за автомобили от
марки Чавдар и Робур” – 8000.00 (осем хиляди осемдесет и три) лева, без включен ДДС
 Девета обособена позиция: „Резервни части и консумативи за автомобили от
марка Татра – 27500.00 (двадесет и седем хиляди осемдесет и петстотин) лева, без
включен ДДС;
Прогнозната стойност на всяка една обособена позиция е максимално допустима
стойност. Участници, които са предложили ценови предложения, надвишаващи
определената прогнозна стойност, ще бъдат отстранени.
Общата прогнозната стойност на поръчката е в размер на 263 999.99 (двеста
шестдесет и три хиляди деветстотин деветдесет и девет лева и 99 ст. ) лева, без включен
ДДС.
6. Финансиране и плащане.
6.1. Финансиране.
Финансирането на обществената поръчка се осигурява от бюджета на Сухопътните
войски.
6.2. Начин на плащане.
Плащането ще се извърши по банков път, по банкова сметка на Изпълнителя в
срок до 30 (тридесет) календарни дни, след представяне на оригинална фактура и
приемо-предавателни протоколи за доставките след изпълнение предмета на
договора.
Авансово заплащане: не се допуска.
7. Варианти в офертата.
Всеки участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка има право да
представи само една оферта. Варианти в офертата са недопустими и няма да бъдат
разглеждани, а участниците ще бъдат отстранени от настоящата процедура.
8. Критерий за възлагане.
Критерият за определяне на икономически най – изгодната оферта е „най-ниска
цена".
9. Минимален срок за валидност на офертите.
Минималният срок за валидност на офертите е 6 (шест) месеца, считано от датата на
крайния срок за получаване на оферти.
Срокът на валидност на офертата включва времето, през което участниците са обвързани
с условията на представените от тях оферти. Този срок е еднакъв за всички участници.
Офертите на участниците в откритата процедура трябва да бъдат със срок на валидност 6
(шест) месеца, считано от крайния срок за получаването на офертите.

ІI. ТЕХНИЧЕСКА ИЗИСКВАНИЯ.
Технически изисквания по предмета на поръчката, съгласно Техническа спецификация
ТС Г63.1322.12, приложена в електронен вариант в електронната преписка на поръчката с
адрес: http://landforce.armf.bg/protsedura/62.html от рубриката „Профил на купувача” на
интернет страницата на Сухопътните войски.

III. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ.
А. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ. ЛИЧНО СЪСТОЯНИЕ.
1. Участник в настоящата открита процедура за възлагане на обществена поръчка по
реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), може да бъде всяко българско или
чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго
образувание, което има право да изпълнява доставка съгласно законодателството на
държавата, в която то е установено по смисъла на §2, т.15 от Допълнителните разпоредби на
ЗОП. За участие в процедурата участникът подготвя оферта, която трябва да съответства
напълно на условията, съдържащи се в обявлението и настоящата документация за участие в
процедурата.
2. Участниците – юридически лица в процедурата се представляват от законните си
представители или от лица, специално упълномощени за участие в процедурата, което се
доказва с изрично нотариално заверено пълномощно. Когато участникът се представлява от
повече от едно лице, документите се подписват от лицето, което може самостоятелно да
представлява съответния стопански субект.
3. В случай, че участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно
юридическо лице, то той следва да представи копие от документ за създаване на
обединението, както и правата и задълженията на участниците в обединението,
разпределението на отговорността между членовете на обединението, както и дейностите,
които ще изпълнява всеки член на обединението.
Участниците в обединението следва да определят партньор, който да представлява
обединението за целите на обществената поръчка и да уговорят солидарна отговорност,
когато такава не е предвидена съгласно приложимото законодателство.
Лице, което участва в обединение на друг участник, не може да представя
самостоятелно оферта.
В процедурата за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо
лице може да участва само в едно обединение.
Възложителят не изисква обединенията да имат определена правна форма, за да могат
да представят оферта. Участник не може да бъде отстранен от процедурата за възлагане на
обществената поръчка на основание на неговия статут или правната му форма, когато той
или участниците в обединението имат право да предоставят съответната услуга в държавата
членка, в която са установени.
4. Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от
правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с техническите
способности и професионалната компетентност.
В случай, че участниците ще използват капацитета на трети лица всяко трето
лице подава отделен ЕЕДОП за себе си.
4.1. Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, посочва това в Част
ІІ, раздел В от ЕЕДОП. Участникът трябва да може да докаже, че ще разполага с техните
ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения.
4.2. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за
доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице
основанията за отстраняване от процедурата.

4.3. Когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически
лица, той може да докаже изпълнението на критериите за подбор с капацитета на трети лица
при спазване на условията по чл. 65, ал. 2 – 4 от ЗОП.
5. Участниците могат да ползват подизпълнители, но задължително трябва да са
посочили това обстоятелство в офертата си и дела от поръчката, който ще им възложат.
Когато участникът ще ползват подизпълнители, посочва това в Част ІІ, раздел В от
ЕЕДОП.
В случай, че участниците ще ползват подизпълнители, всеки подизпълнител
подава отделен ЕЕДОП за себе си.
В случай, че ще се използват подизпълнители, участниците представят доказателство
за поетите от подизпълнителите задължения.
Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно
вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за
отстраняване от процедурата.
Използването на подизпълнител/и не освобождава изпълнителя от отговорността му
за изпълнение на договора за обществена поръчка.
Лице, което е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да
представя самостоятелна оферта.
Изпълнителите сключват договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в
офертата.
В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително
споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител, изпълнителят изпраща копие
на договора или на допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че
са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 от ЗОП.
Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които
са включени в предмета на договора за подизпълнение.
Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договора за
обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са
изпълнени едновременно следните условия:
1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата;
2. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял
предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които
ще изпълнява.
За неуредените в настоящите указания въпроси, относно участието на обединения,
трети лица и подизпълнители, се прилагат правилата на ЗОП и ППЗОП.
6. Участие на клонове на чуждестранно лице.
Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен участник в настоящата
процедура ако може самостоятелно да подава оферти и да сключва договори. В този случай,
представляващото клона лице следва да е упълномощено да подава оферти за участие в
обществени поръчки и да сключва договори. Посочените обстоятелства следва да са вписани
в Търговския регистър.
Ако за доказване на съответствието с изискванията на възложителя за икономическо и
финансово състояние, технически и професионални способности клонът се позовава на
ресурсите на търговеца, клонът представя доказателства, че при изпълнение на поръчката ще
има на разположение тези ресурси.
7. Изисквания съгласно чл. 101, ал. 11 от ЗОП.

Участникът да не е свързано лице по смисъла на § 2, т. 45 от Допълнителните
разпоредби на ЗОП с друг участник в настоящата процедура.
Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в процедурата.
В случай, че участникът ще използва ресурсите на подизпълнител или трети лица,
липсата на обстоятелствата по т. 7, се отнасят и за подизпълнителя и третите лица.
8. Изисквания по отношение на лично състояние на участниците.
Участник ще бъде отстранен от участие в процедурата ако:
8.1. е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл.
172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352
– 353е от Наказателния кодекс;
8.2. е осъден с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези по т. 8.1, в
друга държава членка или трета страна;
8.3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на
чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях към
държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника,
или аналогични задължения съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът
или участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган;
8.4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;
8.5. е установено, че:
а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на
основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на
основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
8.6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение,
нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал.
3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата
миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на
компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или
участникът е установен;
8.7. е налице конфликт на интереси по смисъла на § 2, т.21 от ДР на ЗОП, който не
може да бъде отстранен;
Обстоятелствата относно основания за отстраняване по т. 8 се декларират от
участника в Част III, от Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).
Основанията по т. 8.1, т. 8.2, и т. 8.7 се прилагат за лицата, които представляват
участника или кандидата и за членовете на неговите управителни и надзорни органи
съгласно регистъра, в който е вписан участникът или кандидатът, ако има такъв, или
документите, удостоверяващи правосубектността му. Когато в състава на тези органи
участва юридическо лица, основанията се отнасят за физическите лица, които го
представляват съгласно регистъра, в който е вписано юридическото лице, ако има такъв, или
документите, удостоверяващи правосубектността му. Това са лицата посочени в чл. 40 от
ППЗОП.
Основанията за отстраняване се прилагат по реда и сроковете, посочени в чл. 57 от
ЗОП.
Участник за когото са налице основанията по т. 8 има право да представи
доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки
наличието на съответното основание за отстраняване, съгласно чл. 56, ал. 1 от ЗОП. Когато

мерките за доказване на надеждност са предприети преди подаване на офертата за участие,
същите се описват в ЕЕДОП съгласно чл. 45, ал.1 от ППЗОП.
9. Други основания за отстраняване от участие.
Освен на основанията посочени в т.8, Възложителят ще отстрани от процедурата и
участник за който е налице някое от следните обстоятелства:
9.1. Участници, които са свързани лица по смисъла на §2, т.45 от ДР на ЗОП във
връзка с чл. 101, ал.11 и чл. 107, т.4 от ЗОП.
9.2. На основание чл.3, т.8 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/, дружествата,
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и контролираните от тях
лица не могат да участват в процедура по обществена поръчка, включително и чрез
гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция
с преференциален данъчен режим, освен при наличие на изключенията по смисъла на чл. 4
от същия закон.
9.3. На основани чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество /ЗПКОНПИ/.
Обстоятелствата по т.т. 9.1, 9.2 и 9.3 следва да се декларира в Част III, раздел Г
„Специфични национални основания за изключване” от ЕЕДОП,
9.4. На основание чл. 327б от Закон за отбраната и въоръжените сили на Република
България, военнослужещ или цивилен служител, изпълняващ действия по управление,
разпореждане или контрол в Министерството на отбраната, в структурите на пряко
подчинение на министъра на отбраната или в Българската армия, който в последната година
от изпълнението на правомощията или задълженията си по служба е участвал в
провеждането на процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с
предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени
от Европейския съюз на българската държава, няма право в продължение на три години от
освобождаването му от военна служба или от прекратяване на служебното му
правоотношение да участва или да представлява физическо или юридическо лице в такива
процедури пред структурите, в които е служил.
Обстоятелството по т. 9.4. следва да се декларира в декларация по образец –
приложение.
Участник ще бъде отстранен от настоящата процедура, ако са налице някои от
изискванията посочени в т. 8 и т. 9 от настоящите указания, възникнали преди или по
време на процедурата.
Ако участникът е обединение от физически и/или юридически лица същият ще
бъде отстранен от участие в настоящата процедура и когато за член на обединението е
налице някое от изискванията посочени в т. 8 и т. 9, от настоящите указания.
Изискванията към личното състояние на участниците се отнасят и за
подизпълнителите и третите лица чийто капацитет ще се ползва от участника.
Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане на сроковете, посочени в
чл.57, ал.3 от ЗОП.
Освен на основанията по т. 8 и т. 9 от настоящите указания, възложителят ще
отстранява от участие кандидат или участник за който са налични основанията по чл.
107 от ЗОП.

Б. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР.
10. Технически и професионални способности съгласно чл. 63 от ЗОП.
Участникът следва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с
тези на поръчката през последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата.
Изисквано минимално ниво: Участникът следва да е изпълнил минимум една
доставка, сходна или идентична с тази на поръчката за последните 3 (три) години, считано от
датата на подаване на офертата.
В случаите, когато участникът е обединение, това изискване се отнася общо за
обединението.
Забележка:
 Под „изпълнена“ следва да се разбира такава доставка, чието изпълнение е
приключило в рамките на заложения от възложителя по-горе период, независимо от датата
на започването ѝ.
 Под „дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката“
следва да се разбира доставка на резервни части и консумативи за автомобили/ППС.
Предвид спецификата на предмета на поръчката е невъзможно да се опише обемът на
поръчката при ползване на конкретна единица за измерване. Поради това обстоятелство
Възложитетелят ще приеме за изпълнено изискването за обем при наличие на минимум една
изпълнена през посочения период дейност с предмет идентичен или сходен с този на
поръчката.
Участникът декларира съответствието с критерия за подбор, чрез посочване на
информацията (списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на
обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на
подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите) в част ІV
„Критерии за подбор”, раздел В „Технически и професионални способности ” от ЕЕДОП.
В. ДЕКЛАРИРАНЕ НА ЛИЧНО СЪСТОЯНИЕ И СЪОТВЕТСТВИЕ С
КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР
Участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с
критериите за подбор поставени от възложителя, чрез представяне на Единен европейски
документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в електронен вид (еЕЕДОП), цифрово
подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в
процедурата.
11. ЕЕДОП се представя в съответствие с изискванията на чл.67 от ЗОП и чл.39, чл.41,
чл.43 и чл.45 от ППЗОП и условията на възложителя, а когато е приложимо – за всеки от
участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко
лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката.
12. Когато лицата по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП са повече от едно и за тях няма различие
по отношение на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП, ЕЕДОП може да се
подпише само от едно от тези лица, в случай, че подписващият разполага с информация за
достоверността на декларираните обстоятелства по отношение на останалите задължени
лица.
Когато е налице необходимост от защита на личните данни или при различие в
обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията относно изискванията по чл.
54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП, подписан от съответното лице.
13. Когато кандидатът или участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети
лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или, че ще използва
подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП.

Г. ДОКАЗВАНЕ НА ЛИПСАТА НА ОСНОВАНИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ И
СЪОТВЕТСТВИЯТА С ПОСТАВЕНИТЕ КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР
14. Доказване на липсата на основания за отстраняване от процедурата
За доказване на липсата на основания за отстраняване участникът, избран за
изпълнител, представя:
- за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП – свидетелство за съдимост;
- за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП – удостоверение от органите по
приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя и на кандидата или
участника;
- за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 и по чл. 56, ал. 1, т. 4 от ЗОП – удостоверение
от органите на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда";
Когато участникът, избран за изпълнител, е чуждестранно лице, той представя
съответния документ по т.14, издаден от компетентен орган, съгласно законодателството на
държавата, в която участникът е установен.
В случаите когато в съответната държава не се издават документи за посочените
обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът
представя декларация, ако такава декларация има правно значение съгласно
законодателството на съответната държава.
Когато декларацията няма правно значение, участникът представя официално
заявление, направено пред компетентен орган в съответната държава.
Документите удостоверяващи на липсата на основанията за отстраняване от
процедурата се представят при условията на чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП.
Участник за когото са налице основанията по 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, съгласно чл. 56, ал. 1 от ЗОП. Като
доказателства за надеждност се представят документи по чл. 45, ал. 2 от ППЗОП.
15. Доказване на съответствията с поставените критерии
Технически и професионални способности се доказват с документи (обявления за
приключване на договори, удостоверения за добро изпълнение по договори за доставки,
референции и др.), които доказват извършените доставка съгласно списъка на доставките,
които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през
последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочените стойности,
дати и получатели, деклариран в част ІV „Критерии за подбор”, раздел В „Технически и
професионални способности ” от ЕЕДОП.
Документите за съответствие с поставените изисквания (документи които доказват
извършената доставка) се представят при условията на чл. 67, ал. 5 ЗОП и чл. 112, ал. 1, т. 2
от ЗОП.
Важно: Възложителят няма да изисква представянето на документите, когато
обстоятелствата в тях са достъпни чрез публичен безплатен регистър или
информацията или достъпът до нея се предоставя от компетентния орган на
възложителя по служебен път.

IV. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА.
Всеки участник може да представи само една оферта за участие в откритата
процедура. При изготвяне на офертата участникът следва да се придържа точно към
обявените от възложителя условия. Тя задължително следва да включва пълния обем на
поръчката. Не се допуска оферта за част от обществената поръчка.
Офертата се изготвя само в едни вариант, на български език съобразно с
изискванията на Възложителя.
Офертата съдържа:
1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата.
2. ЕЕДОП (еЕЕДОП) – цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител
към пакета документи за участие в процедурата.
3. Копие от документ за създаване на обединението (когато участникът е
обединение, което не е юридическо лице).
Копие от документ за създаване на обединението, партньорът, който представлява
обединението за целите на настоящата обществена поръчка, правата и задълженията на
участниците в обединението, разпределението на отговорността между тях и дейностите,
които ще изпълнява всеки член на обединението (в случаите, в които е приложимо).
4. Техническо предложение.
Участниците изготвят предложението си за изпълнение на поръчката при стриктно
спазване на изискванията и условията на документацията за участие, в т. ч. на описанието на
предмета на поръчката, техническата спецификация и указанията за оформяне и подготовка
на офертата, позовавайки се на действащото законодателство, техническите и технологични
правила, нормативи и стандарти в страната.
Техническото предложение включва:
a) предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата
спецификация и изискванията на възложителя.
б) документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е
законният представител на участника; (в случаите, в които е приложимо).
По преценка на участника се предоставя и друга информация (без посочване на цени),
която участникът счита за необходима за доказване съответствието с изискванията на
възложителя.
Техническото предложение се изготвя съобразно с образеца на Техническо
предложение – Приложение № 2 към документацията.
При участие за повече от една обособена позиция, участниците представят за всяка
обособена позиция отделно Техническо предложение.
5. Пакт за почтеност. Не е задължителна част от офертата и се представят по
преценка на всеки участник.
6. Декларация - съгласие за съхранение и обработка на лични данни при спазване на
разпоредбите на Закона за защита на личните данни.
7. Декларация по чл. 327б, ал. 1 и 2 от Закон за отбраната и въоръжените сили на
Република България
8. Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари
9. Ценово предложение.
Съдържа предложението на участника относно цената за придобиване.
Ценовото предложение се поставя в отделен запечатан плик с надпис „Предлагани
ценови параметри”.
При участие за повече от една обособена позиция, участниците представят за всяка
обособена позиция Ценово предложение в отделни надписани запечатани непрозрачни
пликове.

Извън плика с надпис „Предлагани ценови параметри” не трябва да е посочена
никаква информация относно цената, предложена от участника. Участници, които по какъвто
и да е начин са включили някъде в офертата си извън плика „Предлагани ценови параметри”
елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея), ще бъдат отстранени от участие в
процедурата.
Ценовото предложение трябва да включва всички разходи на участника за изпълнение
на поръчката.
Цените посочени от участника в ценовото предложение трябва да бъдат с точност до
втората цифра след десетичния знак.
Участникът трябва да посочи всички цени, които се изискват, както е посочено в
образеца на Ценово предложение за съответната обособена позиция – Приложение № 3.1 3.9 към настоящата Документация. Ако Ценовото предложение не е попълнено в пълен обем,
или е допусната сумарна грешка, офертата на Участника няма да бъде оценявана.
Документите към офертата се подписват от лицето, което представлява участника
съгласно документа за регистрация, респективно удостоверението за актуално състояние
(документа за самоличност – за физическите лица) или от изрично упълномощено лице с
нотариално заверено пълномощно. В този случай се представя пълномощното.
Участник няма да бъде допуснат до участие в настоящата обществена поръчка и
съответно ще бъде отстранен от участие, ако в офертата си е поставил условия и изисквания,
които не отговарят на обявените в документацията или е представил повече от една оферта,
или е представил оферта с варианти, или е представил самостоятелна оферта, въпреки че в
оферта на друг участник е посочен като подизпълнител или участва в обединение или е
свързано лице с друг участник.
V. ПОДГОТВЯНЕ И ОФОРМЯНЕ НА ОФЕРТАТА.
При изготвяне на офертата участникът следва да се придържа точно към обявените
от възложителя условия.
Офертата и всички документи и информация, подготвени от участниците в
откритата процедура и цялата кореспонденция между тях и възложителя, следва да бъдат
на български език.
Документи, чийто оригинал е на чужд език, се представят и в точен превод на
български език, за верността на който отговорността е на участникът.
Представените образци документи в документацията за участие и условията, описани
в тях са задължителни за участниците.
Срокът на валидност на офертите трябва да бъде съобразен с определения срок в
обявлението за обществената поръчка и представлява времето, през което участниците са
обвързани с условията на представените от тях оферти.
Офертата е със съдържание съгласно чл. 39, ал. 3 от Правилника за прилагане на
Закона за обществените поръчки. Тя задължително следва да се съобрази с условията,
поставени от възложителя и да съдържа документите, информацията и елементите,
посочени в раздел IV от настоящата документация.
1. Техническото предложение ( Приложение № 2) се изготвя и подписва в един
оригинален екземпляр.
Техническото предложение трябва да е четливо, да няма поправки, задрасквания или
други корекции по него.
При участие за повече от една обособена позиция, участниците представят за
всяка обособена позиция отделно Техническо предложение.
2. Ценовото предложение (Приложение № 3) се изготвя и подписва в един
оригинален екземпляр.

При участие за повече от една обособена позиция, участниците представят за всяка
обособена позиция Ценово предложение в отделни надписани запечатани непрозрачни
пликове.
Попълненият и подписан образец на Ценово предложение се поставя в
отделен непрозрачен плик, който се запечатва и обозначава с надпис „Предлагани
ценови параметри" за Обособена позиция № ........ „..........................................................“
и име на участника.
Запечатаният плик с надпис „Предлагани ценови параметри" е неразделна част от
офертата за участие в откритата процедура и се поставя в общия плик.
3. Към офертата се представя еЕЕДОП в електронен вид, цифрово подписан и
приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата.
Форматът, в който се представя документът не следва да позволява редактиране на неговото
съдържание.
Всички документи в офертата за участие в процедурата (с изключение на изрично
посочените в ЗОП и ППЗОП), изготвени от участника, следва да носят подписа на лицето
(лицата), което (които) го представлява(т), съгласно последните промени в
обстоятелствата, подлежащи на вписване в Търговския регистър (или еквивалентен) или
друг акт.
Посочените по-горе документи по т. 1 и т. 3 заедно с отделно запечатания
непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри" по т. 2, се поставят в
непрозрачна опаковка, която се запечатва и надписва по следния начин:
До
Сухопътни войски – военно формирование 22450
гр. София 1606. бул. „Генерал Тотлебен” №34

ОФЕРТА
за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И КОНСУМАТИВИ ЗА АВТОМОБИЛИ/ППС”
ЗА ОБОСОБЕНА/И ПОЗИЦИЯ/И: №, №.......
( участникът в процедурата представя оферта за обособена/и позиция/и по предмета на
поръчката, изписва се номера и наименованието на обособена/и позиция/и).

...............................................................................................................................
(име на участника )
...............................................................................................................................
(пълен адрес за кореспонденция – улица, номер, град, код, държава)
....................................................................................................................................
(лице за контакт, телефон, факс и електронен адрес)

VI. ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТА.
Подаването на офертата задължава участника да приеме напълно всички изисквания и
условия, посочени в тази документация за участие, при спазване на Закона за обществените
поръчки и другите нормативни актове, свързани с изпълнението на предмета на поръчката.
Неспазването на тези изисквания или поставянето на различни от тези условия и изисквания
от страна на участника може да доведе до отстраняването му от участие в процедурата.
Офертите се представят в запечатана непрозрачна опаковка от участника или от
упълномощен от него представител - лично, или чрез пощенска или друга куриерска
услуга с препоръчана пратка с обратна разписка.
При приемане на офертите върху опаковката се отбелязват поредният номер,
датата и часът на получаването и тези данни се записват във входящ регистър, за което на
приносителя се издава документ.
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 обявлението за поръчка.
Телефони за контакт: 02/ 9223423; 02/ 9223432.
Не се приемат оферти, получени след изтичане на крайния срок за подаване или са
в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост.
До изтичането на срока за подаване на оферти, всеки участник може да промени, да
допълни или да оттегли офертата си.
VII. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ
А. ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ.
Отварянето на офертите ще се извърши в сградата на Министерство на отбраната на
бул. „Ген. Тотлебен" № 34, на датата и в часа, посочени в обявлението за поръчка.
Действията на комисията по отваряне на офертите са публични. На отварянето могат
да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и
представители на средствата за масово осведомяване. Упълномощените представители на
участниците представят документ, удостоверяващ представителната им власт.
Присъстващите представители се подписват в присъствен лист, удостоверяващ тяхното
присъствие.
Във връзка с установения режим на достъп в сградата, е необходимо желаещите да
присъстват при отварянето на офертите, да представят на факс 02/9223413 или на e-mail
dop_sv@abv.bg, следната информация за лицето, което ще присъства: трите имена, ЕГН,
длъжност, месторабота и наименование на предмета на обществената поръчка. Срокът за
представяне на тази информация е посочен в обявлението за обществената поръчка.
Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване, оповестява тяхното
съдържание и проверява наличието на отделен запечатан плик с надпис: „Предлагани
ценови параметри".
Най-малко трима от членовете на комисията подписват Техническото предложение
и плика с надпис: „Предлагани ценови параметри”. Комисията предлага по един от
присъстващите представители на другите участници да подпише Техническото
предложение и плика с надпис: „Предлагани ценови параметри".
Пликовете с надпис: „Предлагани ценови параметри” не се отварят на този етап от
процедурата и предлаганите цени не се съобщават на присъстващите (вж. по долу буква „Б”
на настоящия раздел).
След това комисията продължава работата си в закрито заседание.

Б. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИТЕ.
1. Комисията проверява съответствието на участниците и офертите им с
предварително обявените условия.
1.1. Комисията проверява наличието и съответствието на представените документи с
поставените изисквания в Раздел III. Констатациите си комисията отразява в протокол. Ако
установи липса на документи, непълнота и/или несъответствия с изискванията по Раздел
III от документацията и/или друга нередовност, включително фактическа грешка,
комисията ги посочва в протокола и изпраща протокола с констатациите до всички
участници в деня на публикуването му в профила на купувача.
Участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие или липса на
информация, могат да представят на комисията нов ЕЕДОП или други документи, които
съдържат променена и/или допълнена информация, в срок до 5 работни дни от
получаването на протокола с констатациите. Тази възможност се прилага и за
подизпълнителите и третите лица, посочени от участника. Участникът може да замени
подизпълнител или трето лице, когато е установено, че подизпълнителят или третото лице
не отговарят на условията на възложителя, когато това не води до промяна на
техническото предложение.
След изтичане на срока, комисията пристъпва към разглеждането на допълнително
представените документи относно съответствието с изискванията по Раздел III от
документацията.
Комисията отстранява от процедурата участниците, които не отговарят на
изискванията по раздел III от документацията, и не разглежда техническите им
предложения.
1.2. След проверката на тези изисквания комисията пристъпва към разглеждане на
офертите на участниците, в частта съответствие на Техническо предложение. Проверява ги
за пълнота и съответствие на съдържанието съгласно изискванията в документацията.
Съответствие по съдържание означава точно съобразяване – без отклонения от
изискванията, с изключение на случаите, в които това е изрично допустимо.
Когато при разглеждане на офертата, в частта й техническо предложение, комисията
установи, че тя не отговаря по съдържание на изискванията на възложителя, отстранява
съответния участник за от процедурата.
2. След извършване на проверката по т. 1 от настоящия раздел комисията обявява
датата, часа и мястото за отваряне и оповестяване на Ценовите предложения на
участниците. Обявяването се осъществява чрез съобщение в електронната преписка на
поръчката с адрес: http://landforce.armf.bg/protsedura/62.html от рубриката „Профил на
купувача” на интернет – страницата на Сухопътни войски.
При отварянето и оповестяването на пликове с надпис „Предлагани ценови
параметри” могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени
представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
Упълномощените
представители
представят
документ,
удостоверяващ
представителната им власт. Присъстващите представители се подписват в присъствен лист,
удостоверяващ тяхното присъствие.

Комисията не отваря пликове с надпис „Предлагани ценови параметри” на
участници, чиито оферти не отговарят на изискванията на възложителя.
3. Проверката на Ценовите предложения за пълнота и съответствие на
съдържанието им.
Когато ценовото предложение на участник подлежи на оценяване, и е с повече от 20
на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по
същия показател за оценка, възложителят изисква подробна писмена обосновка за начина
на неговото образуване.
Подробната писмена обосновка се представя от участника в 5 – дневен срок от
получаване на искането.
Получената обосновка се оценява по отношение на нейната пълнота и обективност
относно обстоятелствата, на които се позовава участникът. При необходимост от
участника може да бъде изискана уточняваща информация. Възложителят отстранява
участника, когато не е представил обосновката си в срок, когато представените
доказателства не са достатъчни, за да обосноват предложената цена, както и в случаите по
чл. 72, ал. 4 и ал. 5 от ЗОП.
В. ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ.
Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерия
„най-ниска цена”.
Оценката и класирането на офертите ще се извърши за всяка обособена позиция
поотделно. За целите на оценяването ще бъде използвана посочената в ценовото
предложение „Обща стойност без ДДС”.
Участникът, предложил най-ниска цена се класира на първо място, а останалите
участници се класират в низходящ ред.
Когато две или повече оферти са класирани на първо място по една и съща обособена
позиция, комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между
класираните на първо място оферти съгласно чл. 58, ал. 3 от ППЗОП, тъй като критерият за
възлагане е най - ниска цена и тази цена се предлага в две или повече оферти.

Г. ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНАТА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА.
В 10-дневен срок от утвърждаване на окончателния доклад на комисията
възложителят издава решение за определяне на изпълнител или за прекратяване на
процедурата. Решението се изпраща на участниците в тридневен срок от издаването му.
Д. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР.
Договор за обществената поръчка се сключва с участника, определен за
изпълнител в резултат на проведената процедура при условията на чл. 112 от ЗОП.
ДРУГИ УСЛОВИЯ.
За неуредените от настоящата документация въпроси се прилагат разпоредбите на
Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагане на Закона за обществените
поръчки.

VIII. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА
№ ___________/_____________
Днес, ____.___.2019 г., в гр. София, между:
1. СУХОПЪТНИ 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 генерал – майор Михаил Попов, в
качеството си на Командир на Сухопътните войски, наричано в настоящия договор
ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,
и
2. ………………., ЕИК ………………., със седалище и адрес на управление: …………..,
област …………., община ……….., ул. ……………. № …………., представлявано от
………….., в качеството си на …………, наричано в настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛ, от
друга страна,
на основание чл. 112 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и във връзка с проведена
открита процедура по чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП, публикувана в Агенция за обществени
поръчки под № …………., открита с Решение № ……………. на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и
Решение ……………… на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ, се сключи
настоящия договор за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Резервни части и
консумативи за автомобили/пътни превозни средства” (наричан по – долу за краткост
„Договора“), по силата на който страните се споразумяха за следното:
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА.
Чл. 1. (1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши доставка на
„………………….” за ………. обособена позиция, съгласно Списък на резервните части и
консумативи (Приложение № 1) в съответствие с Техническата спецификация на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (Приложение № 2) и съгласно Техническото предложение (Приложение №
3) на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съставляващи неразделна част от настоящия договор.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши доставката за своя сметка до: Военно
формирование ……… – …………, находящо се в гр. ……….., ул. ……………., № ….
II. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.
Чл. 2. (1). Общата стойност за изпълнение на предмета на договора, регламентиран в чл. 1 е в
размер на ….. (………..) лева, без включен ДДС или …. (………….) лева, с включен ДДС,
съгласно Ценовото предложение (Приложение № 4) на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от
настоящия договор, като крайната платена сума по договора не може да надвишава
посочената. Договорената цена е окончателна и не подлежи на промяна за срока на неговото
действие, освен в случаите, изрично уговорени в този Договор и в съответствие с
разпоредбите на ЗОП.
(2) В посочената по ал. 1 цена са включени всички преки и непреки разходи на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за извършване на доставката, в това число и транспорта до мястото на
доставката, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащането на каквито и да е други разноски,
направени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при и по повод изпълнението на Догвора.
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да търси допълнителни плащания поради неправилно
разбиране на условията на работата или непредоставена пълна и точна информация в
документацията му за участие в обществената поръчка или в случай, че не е предвидил
възникване на обстоятелства, които водят до оскъпяване на работата му.
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, договорената сума в настоящия
Договор чрез Военно формирование …………. – ……, след извършване на доставката,
предмет на настоящия Договор, в срок до 30 (тридесет) календарни дни по банков път в
български левове, с платежно нареждане, по следната банкова сметка посочена от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

BIC: …………
IBAN: …………….
БАНКА: …………….
Титуляр на сметката: ……………..
(5) Плащането по предходната алинея ще се извърши, след надлежно представяне от страна на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на следните документи:
1. Оригинал на издадена фактура, която трябва да съдържа подробен опис на доставката, предмет на
Договора.
Данните на Военно формирование ….. – ……… за издаване на фактурата са следните:
БУЛСТАТ: …………….
МАТЕРИАЛНО ОТГОВОРНО ЛИЦЕ (МОЛ): ……………….
2. Двустранно подписан приемо – предавателен протокол, или друг двустранно подписан
документ удостоверяващ преминаването на владението на доставеното от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и/или негов/и представител/и от Военно формирование …….. – ……,
ведно с всички съпътстващи доставката документи – документи удостоверяващи качество и
произход, декларации за съответствие, указания за употреба, гаранционни карти,
сертификати и др.
(6) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ промени номера на банковата сметка посочена в чл. 2, ал.
4, същият следва да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3 – дневен срок за това
обстоятелство.
Чл. 3. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при подписване на договора да представи на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Гаранция за изпълнение на договора в размер на ........... (.....) лева,
представляващи 5% (пет) от неговата обща стойност, без включен ДДС, в една от следните
форми:
1. Парична сума, внесена по следната банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
БАНКА: „Уникредит Булбанк” АД
BIC: UNICRBGSF
IBAN: BG 18 UNCR 7000 3320 8565 35,
2. Безусловна, неотменяема и непрехвърляема банкова гаранция издадена в полза на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 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:
2.1. 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 първо писмено искане от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, деклариращ, че е налице неизпълнение на задължение по договора от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или друго основание за задържане на Гаранцията за неизпълнение по този
Договор.
2. 2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30
(Тридесет) дни след изтичане срока на Договора, като при необходимост срокът на
валидност на банковата гаранция се удължава или се издава нова.
2.3. банковите разходи по откриването и поддържането на Банковата гаранция, както и
усвояването на средствата от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при наличие на основания за това
са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
3. 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.
Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на застрахователна полица, издадена в полза на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е посочен като трето ползващо се лице
(бенефициер), която трябва да отговаря на следните изисквания:

3. 1. да обезпечава изпълнението на този Договор чрез покритие на отговорността на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
3. 2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30
(Тридесет) дни след изтичане срока на Договора.
3. 3. 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 наличието на основание за това, са за сметка
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2) В гаранцията за изпълнение независимо под коя от гореизброените форми е предоставена
от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ изрично следва да е записан предмета и номера на Договора.
(3) 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.
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои сумата от гаранцията, без това да го лишава от
правото да търси обезщетения за претърпени вреди. В всеки случай на задържане на
Гаранцията за изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за задържането и
неговото основание. Задържането на Гаранцията за изпълнение изцяло или частично не
изчерпва правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да търси обезщетение в по-голям размер.
(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение в 15 (петнадесет) дневен срок,
след окончателното приключване 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 от изпълнителя до възложителя за освобождаване на гаранцията, в което
задължително се посочва регистрационният номер на Договора. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
освобождава гаранцията в пълен размер, ако липсват основания за задържането й за
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на каквато и да е сума по нея, при следните условия:
1. когато е във формата на парична сума – чрез превеждане на сумата по банковата сметка на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в чл. 2, ал. 4 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 на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице и изпращане на
писмено уведомление до застрахователя.
(6) Гаранцията за изпълнение 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 гаранцията за
изпълнение.
(7) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи изцяло или частично гаранцията, включително
и да приспадне от гаранцията дължимите неустойки при пълно или частично неизпълнение,
неточно или забавено изпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и/или при разваляне
или прекратяване на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(8) Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворил от Гаранцията за изпълнение и Договорът
продължава да е в сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в 5 (Пет) дневен срок да допълни
Гаранцията, като внесе усвоената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума по сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
или предостави документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова
банкова гаранция, съответно застраховка, така че във всеки момент от действието на
Договора размерът на Гаранцията за изпълнение да бъде в съответствие с чл. 3, ал. 1 от
Договора.

ІII. СРОК НА ДОГОВОРА И МЯСТО НА ДОСТАВКА.
Чл. 4. Срокът на доставката, предмет на настоящия Договор е 30 (Тридесет) дни, считано от
подписването му между страните.
Чл. 5. Срокът на действие на настоящия договор е не по-кратък от срока по чл. 4, освен в
случаите на предсрочно прекратяване или разваляне, като договорът има действие до
приключването на всички отношения между страните, вкл. в случай на спор, претенции за
неустойки, лихви и др.
Чл. 6. Мястото на доставката е Военно формирование ….. – ……, находящо се в гр. ….., ул.
№ …..
ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл. 7. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава при изпълнение на доставката в срока по чл. 4 и
при липсата на явни недостатъци да приеме изпълнението като определи свой/и
представител/и за подписване на всички документи.
(2) Представител/и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава/т при необходимост да оказва/т
съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за изпълнение предмета на този Договор.
Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати съответната цена за извършената доставка
при условията и по реда на Раздел II от този Договор.
Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. да получи качествено и пълно изпълнение, съответстващо на техническите
характеристики, определени в Техническата спецификация и съобразно с Техническото
предложение към офертата за участие в обществената поръчка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
2. да прави проверки и осъществява текущ контрол по изпълнението на Договора, без това да
води до съществено затруднение на работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
3. да предявява рекламации пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при доставката на резервните части и
консумативи, в случай на несъответствия с технически характеристики при наличие на явни
недостатъци;
4. да иска отстраняване на нередностите по т. 3 в сроковете, определени в чл. 25 от договора;
5. да получи съответната документация, придружаваща доставката предмет на този Договор,
в т.ч. документи удостоверяващи качество и произход, декларации за съответствие, указания
за употреба, гаранционни карти, сертификати и др.
Чл. 10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или негов представител се задължава да не разпространява под
каквато и да е форма всяка предоставена му от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация, имаща
характер на търговска тайна, в случай, че е изрично упомената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в
представената от него оферта.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 11. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни поръчката качествено в съответствие с
предложеното в офертата му, включително техническото предложение, което е неразделна
част от настоящия договор, да се съобразява с инструкциите и изискванията на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на негов/и представител/и, както и да пази добросъвестно неговите
интереси.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава с предаването на частите и консумативите да предаде на
представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от Военно формирование …… – ……. и съпътстващата я
техническа документация, в т.ч. документи удостоверяващи качество и произход,
декларации за съответствие, указания за употреба, гаранционни карти, сертификати и др. със
заверени копия за Възложителя.
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава резервните части и консумативи предмет на Договора да
бъдат оригинални, като вложените от завода – производител на техниката или еквивалентни,
нови, неупотребявани и да не са рециклирани. В случай, че резервните части и консумативи
са еквивалентни е необходимо да се съпровождат с документ за съответствие, доказващ че са
напълно идентични с оригиналните, вложени от производителя на техниката.
(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документ
удостоверяващ, че каучуковите изделия са произведени в рамките на предходните 12 месеца
от датата на доставката.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава резервните части и консумативи да са в стандартни
заводски опаковки, етикетирани и маркирани съгласно утвърдената практика на
производителя или доставчика, както и да могат да се съхраняват в закрити помещения,
съгласно условията посочени от производителя или доставчика.
(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документ
удостоверяващ, че резервните части и консумативи съответстват на марката и модела
превозни средства и гаранционния срок с гаранционни условия, който следва да бъде не помалко от 12 месеца от датата на доставката.
(7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при изпълнение на доставката в срока по чл. 4 и при
липсата на явни недостатъци да предаде изпълнението като определи свой представител за
подписване на двустранен приемо-предавателен протокол и/или други необходими
документи. При констатирани различия между договорената и доставената стока, качеството
и количеството й, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право да не приема доставеното, в този случай
отговорността остава у ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да прехвърля изцяло или част от своите права или
задължения произтичащи от настоящия Договор на трети лица.
Чл. 13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. да получи цената за изпълнение по начина и при условията регламентирани в раздел II от
този Договор;
2. на съдействие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за приемане на доставката по чл.1.
Чл. 14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не предоставя документи и информация на трети
лица, относно изпълнението на поръчката, както и да не използва информация, станала му
известна при и/или по повод изпълнение на задълженията му по настоящия Договор.
VІ. ОТГОВОРНОСТ ПРИ ПЪЛНО, ЧАСТИЧНО ИЛИ ЗАБАВЕНО НЕИЗПЪЛНЕНИЕ
НЕУСТОЙКИ.
Чл. 15. (1). При пълно неизпълнение на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи
неустойка за неизпълнение в размер на 15 % от общата стойност на договора, без включен
ДДС.
(2) В случай на забава с повече от 3 дни от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за предаването на
доставката по настоящия договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,5% на
ден върху стойността на неизпълненото в срок задължение, но не повече от 15% от
стойността на забавената част от доставката.
(3) В случай на частично неизпълнение по настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи
неустойка в размер на 15% от стойността на неизпълненото задължение.
(4) В случай на лошо или друго неточно изпълнение по настоящия договор
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа предоставената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Гаранцията за изпълнение на
договора.
(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изплати всяка неустойка в срок до 5 (пет) работни дни от
получаване на писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за нейното налагане.
Чл. 16. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не предприеме действия по изпълнение на договора с
повече от 3 (три) дни след крайния срок регламентиран в чл. 4, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да
развали едностранно договора. Развалянето има действие от деня, в който ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е
изпратил писмено уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В този случай, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
дължи неустойка в размер на 15 % от общата стойност на договора, без включен ДДС.
Чл. 17. В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се забави с повече от 7 дни със заплащането на
уговорената в настоящия договор сума, дължи неустойка в размер на законната лихва от
стойността на плащането за всеки просрочен ден след договораната дата.
Чл. 18. Плащането на неустойки не лишава изправната страна по договора от правото й да
търси обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи над размера на неустойката по
съдебен ред.
Чл. 19. ВЪЗЛОЖИТЕЯТ не дължи обезщетение в случай, че не бъдат осигурени финансови
средства за плащания по настоящия договор, за което обстоятелство възложителят уведомява
писмено изпълнителя.

Чл. 20. Във всеки случай на неустойка ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да се удовлетвори и от
предоставената гаранця по договора, като уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
VII. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ДОСТАВКАТА.
Чл. 21. Приемането на доставените материални средства, предмет на този Договор се
извършва от определени от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лица, както
следва:
- от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемането ще се извърши от комисия назначена от
командира на Военно формирование ……… – ………..
- от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ предаването ще се извърши от: ..... тел. ..................
Чл. 22. Приемането и предаването на доставените материални средства, предмет на този
Договор се удостоверява с подписване от лицата по чл. 21 на двустранен протокол/акт или на
друг документ, ведно с всички съпътстващи доставката документи – в т.ч. документи
удостоверяващи качество и произход, декларации за съответствие, указания за употреба,
гаранционни карти, сертификати и др.
Чл. 23. В случай, че доставеното не съответства напълно на изискванията на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, лицата оторизирани да ги приемат – представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,
могат да се откажат от доставката и да не ги приемат, тогава отговорността остава у
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
VIII. ГАРАНЦИОННА ОТГОВОРНОСТ.
Чл. 24. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гарантира, съответствието на доставените материални средства с
изискванията на Техническата спецификация за срока на експлоатация и съхранение, който е
не по – малко от 12 месеца, считано от датата на доставката.
(2) Срокът на гаранцията по ал.1 започва да тече от датата на подписване на Приемо –
предавателния протокол/акт или на друг документ за приемане/предаване на материалните
средства от доставка.
Чл. 25. Срокът за рекламации по настоящия договор е, както следва – за явни външни
дефекти или други недостатъци в резултат от обикновен оглед – при приемане на доставката,
а за скрити дефекти или други недостатъци в 7 (седем) дневен срок след използването на
резервните части по предназначение.
Чл. 26. Независимо, че крайния срок за изпълнение на доставката е 30 дни от подписването
на настоящия договор между страните, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в посочените
гаранционни срокове да поеме за своя сметка подмяна на некачествена стока, в резултат на
некачествена доставка и/или проявилите се дефекти.
Чл. 27. Качеството на доставената стока при оспорване на претенцията от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, се доказва като след появата на несъответствието с необходимото
качество, възложителя определи срок за осигуряване на представител на изпълнителя за
съставяне констативен протокол относно качествата и появилите се дефекти на стоката. В
случай, че след като е уведомен, изпълнителя не изпрати свой представител за констатиране
на некачествената стока в определения от възложителя срок, в зависимост от случая, но не
по-кратък от 3 дни, то констативния протокол се съставя от трима служители на
възложителя, и служи за безспорно доказателство за некачествено изпълнение.
IХ. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ (в случай, че такива са посочени в офертата на Изпълнителя)
Чл. 28. За извършване на дейностите по договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да използва
само подизпълнител/и, посочен от него в офертата, въз основа на която е избран за
ИЗПЪЛНИТЕЛ.
Чл. 29. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да сключи договор/договори за подизпълнение с
посочения/те в офертата му подизпълнител/и в срок до 3 дни от сключване на настоящия
Договор и да предостави копие на договора или на допълнителното споразумение на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок заедно с доказателства, че са изпълнени условията на чл.
66, ал. 2 (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) и ал. 14 от ЗОП.

Чл. 30. 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:
2. ………………………………………….. (посочват се видовете работи от предмета на
поръчката, които ще се предложат на конкретния подизпълнител);
3. ………………………………………….. % (посочва се съответстващият на тези работи дял в
проценти от стойността на обществената поръчка).
Чл. 31. Сключеният договор за подизпълнение не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ от
отговорността му за изпълнение на предмета на настоящия договор.
Чл. 32. 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;
2. Възлага изпълнението на една или повече от дейностите, включени в предмета на
обществената поръчка, на лица, които не са подизпълнители;
Чл. 33. 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. 34. 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. 35. 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 извършените
доставки 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. 36. (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 отправено от подизпълнителя до Възложителя чрез Изпълнителя, който е длйжен
да го представи на възложителя в 15 – дневен срок от получаването му;
(б). Становище от Изпълнителя дали оспорва плащанията по искането или част от тях, като
недължими;
Чл. 37. 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.
X. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА.
Чл. 38. (1). Този Договор се прекратява:
1. с изтичане на срока по чл. 4.
2. с изпълнението на всички задължения на сраните по него.
3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство
засегната страна е длъжна да уведоми другата страна в срок до три дни от настъпване на
невъзможността и да представи доказателства.
4. при прекратяване на юридическото лице – страна по договора без правоприемство, по
смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено.
5. при условията на чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ.
(2) Договорът може да бъде прекратен:
1. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;

2. при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора – с 7 – дневно
писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;
3. по реда на Закона за обществените поръчки.
4. когато за изпълнителя бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация по
искане на всяка от страните.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:
1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора, с повече от 7 работни дни;
2. не отстрани в срок определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани недостатъци;
3. изпълнителят е допуснал съществено отклонение от условията за изпълнение на проъчката
и Техническата спецификация.
4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва
подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;
5. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или
ликвидация;
Чл. 39. Настоящият договор ще бъде прекратен едностранно, без предизвестие от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с уведомление, отправено до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато се установи, че
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е дружество, което е регистрирано в юрисдикция с преференциален
данъчен режим или е контролирано от дружество или е лице което е контролирано от
дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим и не е изпълнило в
съответните срокове задължението си по §14, ал. 1 от Преходните и заключителните
разпоредби на ЗИД на ЗИФОДРЮПДРКЛТДС (в сила от 01.07.2016 г.) и при условията по
чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС. В този случай не се дължи заплащане на
извършените доставки и/или връщане на гаранцията за изпълнение, а получените плащания
подлежат на незабавно възстановяване ведно със законната лихва.
Чл. 40. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали договора и да откаже да заплати цената на
доставените материални средства в момента на приемането им, ако са налице съществени
отклонения или недостатъци, които ги правят негодни за ползване.
Чл. 41. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал. 1 от ЗОП, без да
дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора вреди.
ХI. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА.
Чл. 42. (1). Страните по настоящия договор не си дължат обезщетение за понесени вреди и
загуби, ако последните са причинени в резултат на непреодолима сила.
(2) Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора е била в забава
към момента на настъпване на непреодолимата сила, тя не може да се позовава на същата за
това неизпълнение.
(3) „Непреодолима сила” по смисъла на този договор е непредвидено и/или непредотвратимо
събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на договора.
(4) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с
грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да
уведоми писмено другата страна в 7-дневен срок от настъпването на непреодолимата сила.
При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.
(5) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях
насрещни задължения се спира.
(6) Не представлява „непреодолима сила” събитие, причинено по небрежност или чрез
умишлено действие на някоя от страните или техни представители и/или служители.
ХII. СПОРОВЕ.
Чл. 43. Възникналите през времетраенето на договора спорове и разногласия между страните
се решават чрез преговори между тях. Постигнатите договорености се оформят в писмена
форма и се превръщат в неразделна част от договора.
Чл. 44. В случай на не постигане на договореност по чл. 33 всички спорове, породени от този
договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени от или отнасящи се до
неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване ще бъдат

разрешавани според българските материални и процесуални закони от компетентния съд по
реда на ГПК.
ХIII. СЪОБЩЕНИЯ.
Чл. 45. (1) Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор са
валидни, ако са направени в писмена форма и са подписани от упълномощените
представители на съответната страна.
(2) За дата на съобщението се смята:
1. датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението срещу подпис от страна на
надлежно упълномощено лице;
2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;
3. датата на приемането – при изпращане по телефакс или телекс.
(3) Актуални адреси за кореспонденция между страните са:
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 1606 София, Област София, община Столична, район „Красно село”,
бул. „Генерал Тотлебен” № 34, тел: 02/9223409, E – mail: dop_sv@abv.bg;
ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: ....................................................
(4) При промяна на данните по ал. 3 съответната страна е длъжна да уведоми другата в 3 –
дневен срок от промяната.
ХІV. ДРУГИ УСЛОВИЯ.
Чл. 46. (1) Всяка от страните се задължава да запази поверителността на всяка информация,
която се отнася до настоящия договор и/или до другата страна, получена във връзка с
подготовката или изпълнението му. Страните ще положат максимални усилия да
предотвратят разкриването и неупълномощеното разпространение или употреба на тази
Конфиденциална информация, които усилия няма да са по-малко от тези, полагани от всяка
от страните за защита на своята собствена конфиденциална информация.
(2) С изключение на случаите, в които разкриването на такава информация се изисква за
целите на изпълнението на настоящия договор, Конфиденциалната информация може да
бъде разкривана само след предварителното одобрение от другата страна, като това съгласие
не може да бъде отказано безпричинно.
Чл. 47. (1) Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията,
произтичащи от този договор.
(2) За неуредените въпроси в настоящия договор се прилага действащото българско
законодателство.
(3) Настоящият договор може да бъде допълван и/или изменян само с Допълнителни
споразумения, изготвени в писмена форма и подписани от двете страни или техни
упълномощени представители, в съответствие със Закона за обществените поръчки.
(4) Договорът влиза в сила от датата на подписването му.
Чл. 48. С подписването на настоящия договор страните декларират, че са съгласни и
доброволно предоставят посочените в него лични данни, както и че са съгласни същите да
бъдат обработвани.
Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра на български език –
по един за всяка от страните и се състои от 10 (Десет) страници, като включва още следните
приложения, които стават неразделна част от договора:
Договорът включва следните приложения, неразделна част от него:
1. Приложение 1 Списък на резерните части за ППС.
2. Приложение 2 „Техническата спецификация”.
3. Приложение 3 „Техническо предложение”.
4. Приложение 4 „Ценово предложение на Изпълнителя”.
5. Документи, съгласно чл. 58 от ЗОП.
6. Гаранция за изпълнение.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ........................

ИЗПЪЛНИТЕЛ: .........................

IX. ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ /ПРИЛОЖЕНИЯ/
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

СПИСЪК
НА ДОКУМЕНТИТЕ И ИНФОРМАЦИЯТА, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОФЕРТАТА

Приложе
ние

Съдържание
Съдържание на опаковката

1.
2.
3.
4.
5.

Декларация по чл. 327б от Закон за отбраната и въоръжените сили на
Република България – ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
Декларация – съгласие за съхранение и обработка на лични данни при
спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данниПРИЛОЖЕНИЕ № 5
Пакт за почтеност – ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на
пари – ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
Копие от документ за създаване на обединението (когато участникът е
обединение, което не е юридическо лице).

6.

ЕЕДОП (еЕЕДОП) – цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен
носител.

7.

Техническо предложение съдържащо:

7.1.
7.2.
7.3.

Техническо предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с
техническата спецификация и изискванията на възложителя –
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.
Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е
законният представител на участника (в случаите, в които е приложимо).
Друга информация (без посочване на цени), която участникът счита за
необходима за доказване съответствието с изискванията на възложителя
(в случаите, в които е приложимо).
Съдържание на Плик „Предлагани ценови параметри”

8.

Ценово предложение – ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

Вид на
документа
(копие или
оригинал)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за изпълнение на обществена поръчка за доставка с предмет:
„Резервни части и консумативи за автомобили/ППС”
ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ: №.......
(изписва се номера и наименованието на обособената позиция)
от _____________________________________________________
(наименование на участника)

Уважаеми Госпожи и Господа,
С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на
обществената поръчка в съответствие с изискванията Ви, заложени в Техническата
спецификация и документацията за участие.
Предлаганите работни и функционални характеристики на резервните части и
консумативи ще са съгласно изискванията в Техническата спецификация и Техническите
изисквания от документацията за участие.
Доставените резервни части и консумативи по обособената позиция за които бъдем
определени за изпълнител ще бъдат доставени в стандартни заводски опаковки, етикирани и
маркирани съгласно утвърдената практика на производителя, осигуряваща извършването на
безопасно транспортиране, товаро - разтоварни действия и съхранение, с цел запазване на
техническите и експлотационни характеристики. Същите ще отговарят на условията за
съхранение в закрити помощения, съгласно условията посочени от производителя/доставчика.
Резервни части и консумативи ще бъдат доставени за наша сметка и транспорт до
мястото за доставка, съгласно изискванията от документацията за участие.
Частите и консумативите ще бъдат оригинални, като вложените от завода –
производител на техниката и ще съответстват на марката и модела на превозните средства
В случай на предложени от нас еквивалентни части или консумативи, същите ще
бъдат съпроводени с документ за съответствие, доказващ, че са напълно идентични с
оригиналните вложените от завода – производител на техниката.
Частите и консумативите ще бъдат нови, неупотребявани и не рециклирани и ще
отговарят на съществуващите стандарти за качество. Същите ще са съпроводени със
съпътстваща техническа документация, в това число инструкция за експлоатация (където е
необходимо), свидетелства, сертификати, декларации за съответствие, произход и качество
със заверени копия за Възложителя.
Гаранционния срок на гумените изделия, резервните части и консумативи ще бъде не
е по-малък от 12 /дванадесет/ месеца от датата на закупуване
Каучуковите изделия ще са произведени в рамките на предходните 12 /дванадесет/
месеца.
Контролът на качеството и управлението на рекламациите ще се извършва от комисия,
назначена от заявителя.
Съгласни сме с клаузите на предложения от възложителя проект на договор.
Настоящото предложение е валидно 6 /шест/ месеца, 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.
Срок за изпълнение на поръчката 30 /тридесет/ дни от сключване на договор.
________________
(дата)

________________________
(подпис и печат)
_____________________________________
/представляващо лице, име и фамилия/

_______________________________
/длъжност/

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3.1
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за участие в обявената от Вас обществена поръчка за доставка с предмет
„Резервни части и консумативи за автомобили/ППС”
от ................................................................................................................
/наименование на участника, правноорганизационна форма/

Уважаеми Госпожи и Господа,
С настоящото представяме нашето ценово предложение за изпълнение на
обществената поръчка съгласно изискванията на Възложителя, а именно:
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПЪРВА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ:

№
по
ред
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Каталожен
(рама) №

Наименование

Мярка

„РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И КОНСУМАТИВИ ЗА АВТОМОБИЛИ
ОТ МАРКИ ТОЙОТА И ВОЛВО”
Коли
чество

Единич
на цена
/в лв.
без ДДС/

Лек автомобил - Волво S60 рама YV1RS793232272590
Филтър маслен
бр.
3
Филтър въздушен
бр.
3
Филтър горивен
бр.
2
Филтър купе
бр.
2
Лек автомобил - Тойота RAV 4 рама JTEHG20V006027407
OP619/2
Филтър маслен
бр.
3
AP146/1
Филтър въздушен
бр.
3
PP950
Филтър горивен
бр.
1
K1183
Филтър купе
бр.
2
Лек автомобил - Тойота Авенсис до 2002 г. вкл.рама SB153DBN00E091932
OP619/1
Филтър маслен
бр.
30
AP146/1
Филтър въздушен
бр.
30
K1134
Филтър купе
бр.
30
DCRI100570
Дюза - инжектор
бр.
8
11076400
Гарнитура за капак на клапани
бр.
10
33.650
Тефлонова втулка
бр.
16
60.166/70
Ремонтен к-т инжектор
бр.
16
90.518
Маншон фиксатор
бр.
16
Ремонтен к-т инжектор
бр.
8
Подгревателни свещи
бр.
20
Диск спирачен заден
бр.
2
94936
Ремък ангренажен
бр.
4
GT369.26
Обтяжна ролка
бр.
4
GЕ369.19
Паразитна ролка
бр.
4
1699
Водна помпа
бр.
4
GT369.40
Демфер ангренажен ремък
бр.
4
4435012052
Обтяжна ролка за пистов ремък
бр.
6
Спирачен маркуч преден десен
бр.
6
Спирачен маркуч преден ляв
бр.
6
Спирачен маркуч заден десен
бр.
6
Спирачен маркуч заден ляв
бр.
6
Накладки спирачни задни к-т
бр.
5
Ремък за генератор
бр.
10
600001400
Съединител с демферен маховик к-т
бр.
2
TO-BS035
Тампони на предна стабилизираща щанга
бр.
8
Тампони за задна стабилизираща щанга
бр.
8
OE 662/1
AP 165/2
PE932/1
K1126

Стой
ност
/в лв.
без ДДС/

Маншон за каре външно
Маншон за каре вътрешно ляво
Маншон за каре вътрешно дясно

27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
2
3
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

бр.
бр.
бр.

4
2
2

Лек автомобил - Тойота Авенсис след 2003 г. вкл. рама SB1BW56L80Е039013
Филтър маслен
бр.
20
Филтър въздушен
бр.
20
Филтър горивен
бр.
10
Филтър купе
бр.
10
Гарнитура за капак на клапани к-т
бр.
10
Подгревателни свещи
бр.
16
94936
Ремък ангренажен
бр.
4
GT369.26
Обтяжна ролка
бр.
4
GЕ369.19
Паразитна ролка
бр.
4
1699
Водна помпа
бр.
4
GT369.40
Демфер ангренажен ремък
бр.
4
Спирачен маркуч преден десен
бр.
2
Спирачен маркуч преден ляв
бр.
2
Спирачен маркуч заден десен
бр.
2
Спирачен маркуч заден ляв
бр.
2
Накладки спирачни преден к-т
бр.
4
Накладки спирачни задни к-т
бр.
4
600001400
Съединител с демферен маховик к-т
бр.
1
94936
GT369.26
GЕ369.19
1699
GT369.40

Тойота ,,Корола” – 2003 г. рама NMTBX22E69R011833
Ремък ангренажен
бр.
2
Обтяжна ролка
бр.
2
Паразитна ролка
бр.
2
Водна помпа
бр.
2
Демфер ангренажен ремък
бр.
2
AGR клапан
бр.
1
Дюза - инжектор
бр.
6
Гарнитура за капак на клапани к-т
бр.
5
Подгревателни свещи
бр.
16
Диск спирачен преден
бр.
2
Накладки спирачни преден к-т
бр.
5
Накладки спирачни задни к-т
бр.
5
Спирачен маркуч преден десен
бр.
6
Спирачен маркуч преден ляв
бр.
6
Спирачен маркуч заден десен
бр.
6
Спирачен маркуч заден ляв
бр.
6
Лек автомобил - Тойота Авенсис, рама SВ153ДВN00Е092032
Тампони на задни реактивни щанги к-т
бр.
1
Тампони на задни носачи
бр.
1
Гарнитура на главата
бр.
1
Лек автомобил - Тойота Авенсис, рама SB153DBN00E092006
Амортисьор заден
бр.
2
Накладки спирачни задни к-т
бр.
2
Тампон за стабилизираща щанга задна
бр.
4
Биалета задна
бр.
2
Жило за ръчна спирачка
к-т
1
Лек автомобил - Тойота Корола, рама NMTBX22EXORO11995
Съединител /феродов и притискателен диск/
к-т
1
Биалети
бр.
2
Накрайник шарнирен
бр.
2
Амортицьор преден
бр.
2
Амортицьор заден
бр.
2
Пера за чистачки
бр.
20
Филтър горивен
бр.
10
Филтър въздушен
бр.
10
Филтър купе
бр.
10
Филтър маслен
бр.
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Лек автомобил - Тойота "HIAСЕ", рама JT12LHB200016890 - бензин
Филтър горивен
бр.
1
Филтър въздушен
бр.
1
Филтър маслен
бр.
1
Ремонтен комплект за карбуратор
бр.
1
Жило за ръчна спирачка
бр.
1
Накладки предни к-т
бр.
1
Накладки задни к-т
бр.
1
Ремонтен комплект кормилна рейка
бр.
1
Ремък пистов
бр.
1
Помпа водна
бр.
1
Ролков комплект
бр.
1
Регулатор за празен ход
бр.
1
Лек автомобил - „Тойота - Hiace” бензин, рама 679121
Филтри маслени
бр.
1
Филтри горивни
бр.
1
Филтри въздушни
бр.
1
Уплътнители к-т за двигател
бр.
1
Уплътнител за цилиндрова глава
бр.
1
Клапан всмукателен
бр.
4
Клапан изпускателен
бр.
4
Бутало, бутален болт, сегменти к-т
бр.
4
Верига за ангренажа к-т
бр.
1
Диск феродов
бр.
1
Аксеален лагер
бр.
1
Бензинова помпа
бр.
1
Водна помпа
бр.
1

Обща стойност без ДДС
20% ДДС
Обща стойност с включен ДДС

Общата стойност за ПЪРВА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ е ......................... ( .... словом ......)
лева с включен ДДС.
_____________
(дата)

_____________/____________/
(подпис, печат/фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3.2
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за участие в обявената от Вас обществена поръчка за доставка с предмет
„Резервни части и консумативи за автомобили/ППС”
от ................................................................................................................
/наименование на участника, правноорганизационна форма/

Уважаеми Госпожи и Господа,
С настоящото представяме нашето ценово предложение за изпълнение на
обществената поръчка съгласно изискванията на Възложителя, а именно:
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ВТОРА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ:

№
по
ред

Каталожен
(рама) №

1
2
3
4

250202142
661269
432.974

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Z4136.00
99 91 0098
55700
А6023300235
А6470160620
А0005450527
0295456932Q01

А0044201420

55330
55700
10931975

А 463 463 00 32

Наименование

Мярка

„РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И КОНСУМАТИВИ ЗА АВТОМОБИЛИ
ОТ МАРКА МЕРЦЕДЕС - БЕНЦ И ХАМЪР”

Коли
чество

Мерцедес Бенц „G-270” FB 6 шаси № WDB4613321Х161373
Подгревателни свещи
бр.
40
Реле за подгряване
бр.
2
Гарнитура за изпускателни тръби к-т
бр.
10
Гарнитура между изпускателния колектор и
бр.
10
турбо
Челюсти спирачни задни к-т
бр.
4
Филтър за предавателна кутия с уплътнение к-т
бр.
5
Ролка обтяжна
бр.
4
Накрайник за кормилна щанга
бр.
2
Гарнитура за глава
бр.
2
Клапан за управление на турбо компресор
бр.
3
ABS модул
бр.
1
Подложка за дюза
бр.
20
Филтър маслен
бр.
40
Филтър въздушен
бр.
40
Филтър горивен
бр.
30
Диск спирачен преден
бр.
6
Диск спирачен заден
бр.
4
Наклатки спирачни предни к-т
бр.
10
Наклатки спирачни задни к-т
бр.
10
Ремък пистов
бр.
10
Ремък пистов
бр.
10
Филтър за предавателна кутия с уплътнение к-т
бр.
10
Ролка на пистов ремък
бр.
10
Ролка на пистов ремък
бр.
10
Ролка на пистов ремък
бр.
10
Четкодържател с четки к-т
бр.
5
Включвател за стартер
бр.
5
Накрайник за кормилна щанга на преден мост
бр.
6
Амортисьор за кормилно управление
бр.
1
Ел. бубина за компресор на климатик
бр.
3
Ключалка за предна лява врата
бр.
1
Ключалка за задна дясна врата
бр.
5

Единич
на цена
/в лв.
без ДДС/

Стой
ност
/в лв.
без ДДС/

33
34

Дръжка на задна врата на купето

бр.

5

Пера за чистачки

бр.

50

35

Дифузор на двигателя

бр.

1

Мерцедес бенц "G 270 CDI" FB 6

Платка за управление на скоростната кутия
Термостат
Семеринг за главината на задно ляво колело
Копче за климатика
Клапа (решетка) за парното - централен
въздуховод

1
2
3
4
5

Мерцедес бенц "G 270 CDI" FB 6
1
2
3
4
5
6
1
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1

1122201

1

1
2
1
2
3

бр.
бр.
бр.
бр.

22
5
1
3

бр.

2

рама №WDB4613321X161420

Кормилни накрайници к-т
бр.
1
Маховик
бр.
1
Ел. крушка за фар 12V/H4
бр.
50
Ел. крушка 12V/21x5W
бр.
100
Ел. крушка 12V/21W
бр.
100
Ел. крушка 12V/5W
бр.
100
Мерцедес бенц "G 270 CDI" FB 6 рама №WDB4613321X161351
Предна дясна полуоска с каре комплект
бр.
1
Мерцедес бенц "G 270 CDI" рама №WDB4613321X161473
Лагер 32011X/Q
бр.
1
Лагер 32010X
бр.
1
Семеринг 75х95х10х15
бр.
4
Уплътнител О-пръстен за задна глаявина
бр.
3
Мерцедес бенц "G 270 CDI" рама №WDB4613321H159139
Пружина на задно окачване
бр.
1
Предна напречна кормилна щанга за преден мост бр.
1
Задна напречна кормилна щанга за преден мост
бр.
1
Семеринг за преден диференциал
бр.
1
Тампони за предни носачи к-т
бр.
1
Накрайник на предна напречна кормилна щанга
бр.
1
на преден мост
Турбокомпресор
бр.
1
Накрайник на задна напречна кормилна щанга на
бр.
1
преден мост
Каре за карданен вал
бр.
1
Мерцедес бенц "G 280 CDI" рама №WDB4613341X180457
Реле (включвател) на стартер 24V
бр.
1
Мерцедес-бенц Е 200 рама №WDB1240201B039582
Помпа за съединител
бр.
1
Мерцедес бенц "G 280 CDI" рама №WDB 4613341X180406
Гарнитура за турбокомпресора

1
2

рама №WDB4613321X161381

бр.

2

Маркуч за излишно гориво
м
2
САПП Санитерен Мерцедес Бенц „G-270” шаси № WDB4613451X161167
Напречна кормилна щанга за преден мост бр.
1
предна к-т
Напречна кормилна щанга за преден мост -задна
бр.
1
к-т
Мерцедес Бенц „G-280” шаси № WDB4613341Х175953
А 642 180 0009
Маслен филтър
бр.
50
А 642 094 1104
Въздушен филтър
бр.
50
А6420920101
Филтър горивен
бр.
50

4

А 642 070 1387
0445115063

Дюзи

бр.

10

5

А 001 159 5001

Подгревна свещ

бр.

50

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

gse114
7PK 2050

20

6NW009228

А0044201420
2078401
000 1122201
4634630032

А 461 540 0744
А4603241004
А 463 330 0403

Реле за подгревни свещи
Ремък пистов G280
Диск спирачен преден к-т
Диск спирачен заден к-т
Наклатки предни к-т
Наклатки за задни спирачки к-т
Стартер
Амортисьор за кормилна рейка
Четкодържател с четки к-т
Включвател за стартер
Ключ за фарове
Пружина за заден амортисьор
Щанга кормилна напречна предна к-т
Гориво подкачваща помпа

бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.

5
8
5
2
10
10
2
2
5
5
4
4
1
1

Механизъм за регулиране налягането на
турбокомпресора

бр.

1

ТАПП - Мерцедес Бенц Унимог U5000 рама WDB4374351V207788
1
2
3
4
5

А 004 094 0904
А0004771302
А4374210412
А0014466209
4461600180
WABKO

Въздушен филтър вътрешна част
Филтър горивен
Диск спирачен преден
Диск спирачен заден

бр.
бр.
бр.
бр.

15
15
2
4

Блок за управление на предавателна кутия

бр.

1

ТАПП - Мерцедес Бенц Унимог U5000 рама WDB4374351V207644
1

A0061512201

Стартер 24 V

бр.

1

ТАПП - Мерцедес Бенц Унимог U5000 рама WDB4374351V207768 и WDB4374351V213707
Пневматичен клапан на спирачната система

1

бр.

2

ТАПП - Мерцедес Бенц Унимог U5000 рама WDB4374351V207657
Водна помпа

1

бр.

1

ТАПП - Мерцедес Бенц Унимог U5000 рама WDB4374351V207791
1
2

А0014466209
4461600180
WABKO

3

Дехидратор

бр.

1

Блок за управление на предавателна кутия

бр.

1

Клапан на системата за самонапомпване

бр.

1

Мерцедес Бенц „ЗЕТРОС” рама WDB9490661V225866
1
2

А 4375400845
А 0004465314

Блок за управление на двигателя
Блок за управление на ABS

бр.
бр.

1
1

Мерцедес Бенц „ЗЕТРОС” рама WDB9490161V219353
Датчик за управление на предавателната кутия

1

бр.

1

Мерцедес Бенц „ЗЕТРОС” рама WDB9490161V219474
1

КА62839208W383

Датчик на разпределителя на лоста

бр.

1

Мерцедес Бенц „ЗЕТРОС” 2733 А” WDB9490661V226081
1
2
3
4
5
6
7

А0001801709
А0008301218
247AR
АМ401/1
А0000901551
А0004771302
А0004300969

Маслен филтър
Филтър кабина
Въздушен филтър /вътрешна част/
Въздушен филтър /външна част/
Горивен филтър/елемент/
Горивен филтър
Филтър изушител на въздуха

бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.

50
30
50
50
50
40
40

8
9

A 4375400845
A 0004465314

Електронен блок Elektrik in Flashprozess
Електронен блок ABS Elektrik

бр.
бр.

1
1

Мерцедес Бенц „АКТРОС ” шаси № WDB9301821L386527
Семеринг за преден диференциал

1

бр.

1

Мерцедес Бенц „АКТРОС ” шаси № WDB9300831L032998
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

A5411800209
AM472
А0004771302
А5410900151
A3754770002
А0004300969
А0008301218
А0149972946
А0109771746
А0229770047

13
14
15

Филтър маслен
Въздушен филтър
Горивен филтър
Горивен филтър
Горивен филтър
Филтър изушител на въздуха
Филтър кабина
Семеринг
Семеринг
Семеринг
Семеринг 50х65х8
Стъклочистачки к-т
Кормилен накрайник на надлъжната щанга на
преден мост
Накрайнек на стабилизиращата щанга на преден
мост
Кормилен накрайник на напречна щанга на
преден мост

бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.

50
400
30
30
20
10
20
10
10
10
10
20

бр.

4

бр.

4

бр.

4

Мерцедес Бенц „АКТРОС ”1832 А шаси № WDB9300831L032998
GS - електронен блок за управление на
предавателната кутия

1

бр.

1

Мерцедес Бенц „АКТРОС ” шаси № WDB9301821L386047
Спирачна мембрана - предна
Спирачна мембрана - заядна

1
2

бр.
бр.

10
20

Автобус Мерцедес Бенц „Интуро ” шаси № NMB61336813236028
1

Спирачни дискове - предни

бр.

2

2

Ретардер

бр.

1

Мерцедес Бенц Спринтер 315 К - WDB9066331S306964
1
2
3

А0044208320

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

А0041543106
oe640/5
ap157/6
А6420920101
к1288

А 0004317301/601

6рк2263
55700
10931975
57529

Наклатки предни к-т
Наклатки задни к-т
Накладки за ръчна спирачка к-т
Лагер-тампон на междинната опора на
карданен вал
Реле регулатор на алтернатора
Филтър маслен
Филтър въздушен
Горивен филтър
Филтър купе
Реле за подгревни свещи
Подгревна свещ
Диск спирачен преден
Диск спирачен заден
Спирачна помпа
Ремък пистов
Ролка обтяжна
Ролка обтяжна
Обтегач
Пера за чистачки к-т

бр.
бр.
бр.

5
7
7

бр.

2

бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.

2
30
30
10
20
4
10
4
4
3
10
14
10
5
20

Мерцедес Бенц Спринтер 315К - WDB9066331СS306964
Тампон за задна стабилизираща щанга
Накладки за ръчна спирачка к-т

1
2

бр.
бр.

2
1

Мерцедес Бенц Спринтер 315К - WDB9036621R430193
1
2

0 305455826
0 315455832

Четец за имобилайзер
Ел. блок за имобилайзер

бр.
бр.

1
1

Мерцедес Бенц ИНТУРО рама NMB61336813236027
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

А0001801709
А0004771302
А5410900151
А0004300969
A 0159971792
A 0139971992
A 0009931995
A 0004300969
A 0034202020
Q82854085340
А0139978192
А0009934995
А0009935095

Маслен филтър
Горивен филтър
Горивен филтър
Филтър изушител на въздуха
Ремък многопистов
Ремък многопистов
Ремък V-BELT
Филтър/Изсушител на въздух
Спирачни накладки к-т
Спирачни накладки к-т
Ремък
Ремък
Ремък

бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.

20
10
10
20
4
4
6
6
4
4
4
4
4

Мерцедес Бенц ИНТУРО рама NMB63305113244977
1
2
3
4
5
6

53.9490.22

7
8

Пропорционален клапан за ретардер
Тампон за реактивна щанга за заден мост
Ролка паразитна за пистов ремък
Ролка обтяжна за пистов ремък
Ремък пистов
Шайба ремъчна за компресор климатик
Клапан за отваряне/затваряне на предна врата за
пътници
Филтри за климатична инсталация на купето к-т

бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.

1
8
4
4
3
3

бр.

3

бр.

4

бр.
бр.
бр.

50
50
50

Хамър
1
2
3

2121-3711010

Фар к-т ВАЗ 2121
Букса за захващане на крушка 24V H4
Крушка 24V H4

Обща стойност без ДДС
20% ДДС
Обща стойност с включен ДДС
Общата стойност за ВТОРА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ е ........................ ( ….. словом ......)
лева с включен ДДС.

_____________
(дата)

_____________/____________/
(подпис, печат/фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3.3
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за участие в обявената от Вас обществена поръчка за доставка с предмет
„Резервни части и консумативи за автомобили/ППС”
от ................................................................................................................
/наименование на участника, правноорганизационна форма/

Уважаеми Госпожи и Господа,
С настоящото представяме нашето ценово предложение за изпълнение на
обществената поръчка съгласно изискванията на Възложителя, а именно:
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ТРЕТА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ:

№
по
ред
1
2
3
4
5
6
7
1
1
2
3
4
5
6
1
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7
8

Каталожен
(рама) №

Наименование

Мярка

„РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И КОНСУМАТИВИ ЗА АВТОМОБИЛИ ОТ ДРУГИ МАРКИ”

Коли
чество

ВАЗ 21061
Подкалник-ботуш преден ляв
бр.
1
Подкалник-ботуш преден десен
бр.
1
Кутия за падкалник преден ляв
бр.
1
Кутия зя падкалник преден десен
бр.
1
Маска задна
бр.
1
Праг ляв
бр.
1
Праг десен
бр.
1
РАФ-2203 "Латвия"
Гумено каре на изхода на скоростната кутия
бр.
1
Шевролет М1008
бр.
1
Филтър въздушен
1
Филтър горивен
бр.
1
Филтър маслен за авт. предавателна кутия
бр.
1
Филтър маслен
бр.
Генератор
бр.
1
Подгревателна свещ
бр.
8
ЛАНП „КИА Карнивал” шаси № KNEUP751366768357
Дюза - инжектор
бр.
4
ЛАНП Форд Скорпио шаси № WFOFXXGAGFSS3220
4
Ел. мотор за парно к-т
бр.
1
Датчик за температурата на охл. течност
бр.
2
Спирачни маркучи - предни
бр.
2
Спирачни маркучи - задни
бр.
1
Накладки предни к-т
бр.
1
Накладки задни к-т
бр.
ЛАНП Волксваген голф шаси № WVWZZZ1HZRW573343
Филтър маслен
2
бр.
Филтър въздушен
2
бр.
Филтър горивен
2
бр.
Филтър купе
2
бр.
Накрайник за управлени -Шарнир
2
бр.
Накладки предни
2
бр.
Накладки задни
2
бр.
Пера за чистачки
2
бр.

Единич
на цена
/в лв.
без ДДС/

Стой
ност
/в лв.
без ДДС/

ЛАНП Форд Мондео 1.8, бензин шаси №WFOFXXGBBFRY82971
Спирачен диск - предна ос
бр.
2
Спирачни накладки - предни
к-т
2
Спирачни маркучи - предни
бр.
2
Запалителна свещ
бр.
4
Запалителни кабели
к-т
1
Тампон носач задна ос
бр.
2
Шарнирен болт
бр.
2
Накрайник кормилен вътрешен
бр.
2
Биалети -предни
бр.
2
Филтър маслен
бр.
2
Филтър горивен
бр.
1
Филтър въздушен
бр.
2
Филтър климатик
бр.
1
ВАЗ-2107
Въздушен филтър
бр.
2
Маслен филтър
бр.
4
Свещ запалителна
бр.
8
Кабели за свещи
к-т
1
Термостат
бр.
1
Водна помпа
бр.
2
Накладки предни
к-т
2
Накладки задни
к-т
2
Спитачни маркучи
к-т
2
Диск притискателен
бр.
1
Диск феродов
бр.
1
Аксиален лагер
бр.
2
Филтър горивен
бр.
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Обща стойност без ДДС
20% ДДС
Обща стойност с включен ДДС
Общата стойност за ТРЕТА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ е ........................... ( .... словом .....)
лева с включен ДДС.
_____________
(дата)

_____________/____________/
(подпис, печат/фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3.4
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за участие в обявената от Вас обществена поръчка за доставка с предмет
„Резервни части и консумативи за автомобили/ППС”
от ................................................................................................................
/наименование на участника, правноорганизационна форма/

Уважаеми Госпожи и Господа,
С настоящото представяме нашето ценово предложение за изпълнение на
обществената поръчка съгласно изискванията на Възложителя, а именно:
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ЧЕТВЪРТА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ:

№
по
ред

Каталожен
(рама) №

Наименование

Мярка

„РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И КОНСУМАТИВИ ЗА АВТОМОБИЛИ
ОТ МАРКА УАЗ - МОДИФИКАЦИИ

Коли
чество

бр.

15
20

УАЗ 469 и 452
1

Ремонтен к-т за двигател /ризи, бутала,
сегменти, бут. Болтове/

2

Гарнитура за картер комплект

3

211009070,71,72,73

Гарнитури за двигател комплект

бр.
бр.

4

Гарнитури за разпределителна кутия комплект

бр.

20

5

Гумички за клапани комплект

20

6

Тампони за двигателя к-т

бр.
бр.

7

Бутало ф 92мм к-т

бр.

10

8

Бутало ф 93мм к-т

бр.

10

9

Сегменти ф 93мм к-т

бр.

10

10

Лагер основен

бр.

16

11

Лагер биелен

ВК21-1000102
ВК211000104БР

бр.

16

12

Цилиндрова втулка

ВК21-1000105

бр.

24

13

Цилиндрова глава комплект

21Д-1003006

6

14

Шайба ремачна

21-1005060

бр.
бр.

10

15

Маховик

21-1005115

бр.

4

16

Уплатнител за клапан

21-1007014Б

30

17

Винт за регулиране на клапана

21-1007075

бр.
бр.

18

Графитна набивка

11-6702-А1

бр.

20

19

Маслен филтър

21-01-1012005

бр.

120

20

Привод за делко

451-1016010

10

21

Маркуч за маслен радиатор -къс

69-1013100Б

бр.
бр.

22

Маркуч за маслен радиатор -дълъг

бр.

20

23

Помпа горивна

бр.

20

451Д-1013100
21-1106010А

50

20

32

20

Единич
на цена
/в лв.
без ДДС/

Стой
ност
/в лв.
без ДДС/

24

Ремонтен к-т за горивна помпа

25

бр.

80

Резервоар горивен, ляв

469-1101008

бр.

20

26

Резервоар горивен, десен

469-1101009

бр.

20

27

Филтър горивен

51А-1105010

бр.

20

28

Уплътнител за филтър горивен

51-1100101

бр.

20

29

Кран разпределител за горивото

66-1104160

бр.

10

30

Платно за бензинова помпа

52-1106142

бр.

80

31

Маркуч

451-1104138

бр.

15

32

Гарнитура за бензинова помпа

21-1106170

Карбуратор К 131

бр.
бр.

30

33
34

Гумено съединение за радиатор

35
36

Гумено съединение за воден радиатор
Радиатор воден

451-1303027

37

469-1107010
451Д-1303010

бр.

8
30
30

451-1301010

бр.
бр.

Тампон за радиатор

20-1302045

бр.

100

38

Кран за вода

21-1305010

бр.

20

39

Кран за източване на водата

51-1305040

бр.

30

40

Капачка за радиатор

52-1304010

Термостат

20-1306010

бр.
бр.

30

41
42

Водна помпа

21-1307010Б2

бр.

10

43

Ремонтен к-т за водна помпа

40

44

Ос за водна помпа

12-1307019

бр.
бр.

45

Главина за шайбата на водна помпа

12-1307024

бр.

20

46

Ремък 10*1060

21-1308020

бр.

30

47

Шайба

21-1308025

бр.

20

48

Крилчатка

12-1307032

бр.

30

49

Шайба

21-1308025

бр.

15

50

Риза за вентилатор комплект

469-1309010

бр.

12

51

Жило за жалюзи

451-1310210

20

52

Диск натискателен

451-1601090

бр.
бр.

53

Феродов диск - водим

451-1601130

20

54

Лагер 57-43 /588-911 /аксиален лагер/

бр.
бр.

55

Муфа за лагера

11-75-61-А2

бр.

20

56

Амбреажен лагер с муфа

20-1601180

Маркуч

51А-1601230

бр.
бр.

20

57
58

Шайба предна

11-6308-А6

бр.

15

59

Шайба задна

11-6309А6

бр.

15

60

Помпа за съединителя - горна

452-1602300

бр.

20

61

Помпа за съединителя - долна

469-1602510

бр.

20

62

Пружина възвратна на лагера

11-75-62

бр.

40

63

Маркуч за смазване

11-7557А2

бр.

20

64

Болт регулировачен

11-75-75

бр.

30

65

Болт за кардана

20-15-18-П29

бр.

30

66

Уплътнител 42х68х10
Ремонтен комплект за помпа на съединител
горна
Ремонтен комплект за помпа на съединител
долна

20-1701210

бр.

15

бр.

50
50

69

Втулка

452-2304016

бр.
бр.

70

Шенкелов болт

452-2304019

бр.

40

67
68

20

20

20

10
50

15

30

71

Уплатнител сфера

69-2304055

72

10

452-2304012

бр.
бр.

Опори на шенкела

73

Шайба опорна

452-2304023

бр.

10

74

Пластина реголираща 0,10мм

452-2304028

бр.

10

75

Пластина реголираща 0,15мм

452-2304029

бр.

10

76

Гарнитура

452-2304037

бр.

30

77

Уплатнител

69-2401034

бр.

30

78

Уплатнител

69-2401040

бр.

30

79

Корона и пиньон к-т 41зъба /с отвори с резба за
болтовете/

ВК452-2402020

бр.

30

80

Шайба регулираща 0,10мм

20-2402031

30

81

Шайба регулираща 0,15мм

20-2402032

бр.
бр.

82

Шайба регулираща 0,25мм

20-2402033

бр.

30

83

Уплатнител 0,5мм

69-2402036

30

84

Втулка за ресьор

469-2902028

бр.
бр.

120

85

Амортесьор телескопичен

3151-2905006

бр.

20

86

Конзола за амортесьор телескопичен горна и
долна к-т

бр.

40

87

Тампон за амортисьор

бр.

150

88

Кормилна кутия

451-3400014

бр.

5

89

Кормилна кутия

469-3400014

бр.

6

90

Кормилен прът комплект

469-34000010

бр.

5

91

Спирачен цилиндър преден ляв

469-3501041

бр.

160

92

Спирачен цилиндър преден десен

469-3501040

бр.

160

93

Спирачен цилиндър заден

12-3502040

бр.

100

94

Накладка

12-3501090

бр.

80

95

Накладка

20-3501105

бр.

160

96

Главен спирачен цилиндър

12-3505010

бр.

20

97

Спирачна помпа двукръгова

3151-3505010

20

98

Спирачна помпа горна

452-3505010

бр.
бр.

99

Маркуч спирачен

469-3506025

бр.

90

100

Маркуч спирачен

469-3506060

бр.

90

101

Челюс за ръчна спирачка

бр.

20

102

Разтварящ механизъм

451Д-3507084

бр.

20

103

Комплект детайли за спирачна помпа

ВК21-3500105А

бр.

40

104

Делко

21-3706010Б

35

105

Дистрибуторна капачка

Р119-3706500

бр.
бр.

106

Свещ запалителна А14У

21-3707010

бр.

600

107

Стартер

21-3708010

бр.

10

108

Генератор

21-3701010Б

10

109

Превключвател централен

21-3709010

бр.
бр.

110

Превключвател крачен

469-3709400

30

111

Оптичен елемент

ФГ105-3711200

бр.
бр.

112

Реле за мигачи

69-3726150

бр.

20

113

Ключ контактен комплект

ВК330-3704000

бр.

20

114

Кабели за свещи УАЗ к-т

бр.

30

115

Стоп-машинка

Р119-3706360
ВК412-203720000

бр.

20

10

30

20

30

20
20

116

Превключвател

117

П110-3709000

бр.

15

Контролна лампа

ПД20-3803000 Е

бр.

30

118

Километраж

469-3802010

бр.

15

119

Жило за километраж

451-3802020

бр.

30

120

Датчик ТМ 100

469-3808020

бр.

20

121

Поплавък за резервоар

469-3827010

бр.

20

122

Датчик

452-3829010

бр.

20

123

Датчик

452-3829020

бр.

20

124

Указател за горивото

УК126-3806010

бр.

20

125

Пиньон за километраж

452-3802034

бр.

20

126

Контролна лампа

ПД20-3803000 Е

бр.

30

127

Лампа

12-3803010

бр.

30

128

Арматурно табло

469-3801010

бр.

20

129

Маншон за скоростен лост

469-5113038

бр.

20

130

Маншон за раздатъчна кутия

469-5113090

20

131

Стъкломиещо к-т

бр.
бр.

132

Тампон долен

30

133
134

Тампон горен
Брезент гумиран

64-6025
469-6000012

бр.
бр.
бр.

10

135

Брава за врата дясна

469-6105012

бр.

20

136

Брава за врата лява

469-6105013

бр.

20

137

21-1008080

бр.

20

138

Уплътнител за газопровод с кръгли отвори
Четкодържател двоен

Г250-3701011

бр.

20

139

Уплътнител за гилзата

бр.

160

140

Уплътнител за всмукателни клапани

бр.

160

141

Тръба за гориво

451-1104138Б

бр.

30

142

Реле РР-132

469-3702000

бр.

15

143

Резервоар горивен

451-1101010

бр.

15

144

Резервоар горивен
Гарнитура м/у тялото на карбуратора и
смесителната камера

451-1102010

бр.

15

К22-1107086-А

бр.

25

145

64-6039А2

20
30

146

Кутия скоростна к-т

452-170010

бр.

2

147

Кутия скоростна к-т

469-1700010

бр.

2

148

Механизъм за превключване на скоростите

451Д- 1702010-Б

бр.

3

149

Механизъм за превключване на скоростите

469-1702010

бр.

3
15

150

Шумозаглушител с изпускателна тръба

452Ю-1200012

бр.

151

Шумозаглушител
Ремонтен к-т гарнитури за карбуратора
еднокамерен
Ремонтен к-т гарнитури за карбуратора
двукамеран

469-1200012

бр.

15

бр.

50

бр.

50

Огледало за обратно виждане странично

452Д-8201005

бр.

50

152
153
154

Обща стойност без ДДС 20% ДДС Обща стойност с включен ДДС
Общата стойност за ЧЕТВЪРТА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ е .......................... ( .... словом ......)
лева с включен ДДС.
____________
(дата)

_____________/____________/
(подпис, печат/фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3.5
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за участие в обявената от Вас обществена поръчка за доставка с предмет
„Резервни части и консумативи за автомобили/ППС”
от ................................................................................................................
/наименование на участника, правноорганизационна форма/

Уважаеми Госпожи и Господа,
С настоящото представяме нашето ценово предложение за изпълнение на обществената
поръчка съгласно изискванията на Възложителя, а именно:
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПЕТА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ:
„РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И КОНСУМАТИВИ ЗА АВТОМОБИЛИ
ОТ МАРКА ЗИЛ - МОДИФИКАЦИИ”
Мярка

№
по
ред

Коли
чество

бр.

10

130-1003270А

бр.

20

Цилиндрова втулка

130-1002020

бр.

40

4

Шайба

130-1005183

бр.

40

5

Механизъм

130-1007310

бр.

10

6

Лагер биелен - нормален

130-1000104А

10

7

Уплатнителен пръстен за цилиндара

111-1002024

бр.
бр.

8

Бензинова помпа

130-1106010

бр.

15

9

Резервоар горивен - ляв

131-1101010

20

10

Резервоар допалнителен

131-1102010

бр.
бр.

11

Игла на карбуратора с уплътнение к-т

110-1107221

бр.

20

12

Уплатнител

164-1017327

бр.

50

13

Уплътнител за груб филтър

485-1105075

бр.

50

14

Диафрагма

130-1106051

120

15

Карбуратор

130-1107010

бр.
бр.

16

Бутало за ускорителната помпа

130-1107120

бр.

20

17

Сонда

131-1104710

бр.

20

18

131-1105010
130К-1108030

бр.
бр.

50

19

Горивен филтър груб
Лост на педала на газта

20

Уплатнител за изпускателна тръба

130-1203020

бр.

40

21

130-1201010
131-1203218

бр.
бр.

30

22

Шумозаглушител
Тръба изпускателна

23

Радиатор

131-1301007

бр.

10

24

Водна помпа

130-1307010

бр.

10

25

130-1303010

бр.
бр.

50

26

Ремонтен к-т за водна помпа
Шланг

27

Кран за източване на водата

130-13005010

бр.

15

Наименование

Каталожен
(рама) №
ЗИЛ 130, 131 и 555

1

К-т гарнитури за двигател Зил 130

2

Гарнитура

3

48

20

10

8

30

10

Единич
на цена
/в лв.
без ДДС/

Стой
ност
/в лв.
без ДДС/

28

Водна помпа ЗИЛ 131

131-1307009

бр.

10

29

Жило за жалюзи
Сеъединение водно

130-1310210
130-1303010

бр.

10

30

бр.

50

31

Сеъединение водно

130-1303026

бр.

50

32

Сеъединение водно

130-1303025

бр.

50

33

Сеъединение водно

130-1303030

бр.

50

34

Ремонтен к-т за карбуратор

бр.

70

35

Ремонтен к-т за бензинова помпа

бр.

70

36

Капак на картер

130-1601018

бр.

3

37

Муфа за амбреажен лагер

130-1602052

бр.

20
20

38

Муфа

130-1602054

бр.

39

Притискателен диск

130-1601090

бр.

15

40

Аксиален лагер

306559-П

бр.

20

41

Семеринг

120-2402052

бр.

10

42

Пластина

120-2402100

бр.

30

43

Хидроусилвател к-т

130-3400020

5

44

Ремонтен к-т за хидроусилвател

бр.
бр.

45

Бутилка за въздух с кран

46
47

Свещ запалителна
Свещи запалителни СН 307-В

48

30

130-3513014Б

бр.

10

130-3707010
131-3707010

бр.
бр.

200

Контактен ключ

130Т-3704010

бр.

30

49

Ключ за фарове

130-3709010

бр.

30

50

Комутатор ТК 200

130-3734010

бр.

20

51

Комутатор ТК 102

131-3734010

бр.

20

52

Стъкло за преден мигач

УП5-3726204

50

53

Помпа хидравлична

130-3407200А

бр.
бр.

10

600

5

54

Ключ за мигачи

130Е-3709060

бр.

55

Стоп машинка

120-3720100

бр.

10

56

Табло четириклемно

130-3723043

бр.

10

57

Табло петклемно

164Ю-3723079

бр.

10

58

Кабели за свещи к-т ЗИЛ 131

бр.

10

59

Оптичен елемент за фар

Ф105-3711200

бр.

10

60

Реле за мигачи

69-3726150

10

61

Страничин мигач

130-3726038

бр.
бр.

131-3707061А

бр.

80

бр.
бр.

30

бр.
бр.

20

бр.

20

бр.

100

бр.

20

бр.

20

10

62

Лули за свещи

63

Жило за километраж

130-3802040

64

Контролна лампа

130-3803021

65

Датчик ТМ100

111-3808012

66
67

Табло арматурно
Стъкломиещо к-т

130-3801010
130-5208026

68

Четка /стъклочистачка/

69
70

Ключ маса
Маркуч за парно

71

Чаргило ЗИЛ 130 гумирано

бр.

10

72

Чаргило ЗИЛ 131 гумирано

бр.

10

73

Салник

307-283П

бр.

30

74

Салник

307-674П

бр.

30

СЛ-45-5205900
130-8101314

40
10

75

Салник

307-606П

бр.

30

76

Салник

307-654П

бр.

30

77

307-655П
306-559П

бр.

30

78

Салник
Лагер

бр.

30

79

Кабел за свещи 1 цилиндър

131-3707090-Б

бр.

30

80

Кабел за свещи 2 цилиндър

131-3707095-Б

бр.

30

81

Кабел за свещи 3 цилиндър

131-3707100-Б

бр.

30

82

Кабел за свещи 4 цилиндър

131-3707105-Б

бр.

30

83

Кабел за свещи 5 цилиндър

131-3707110-Б

бр.

30

84

Кабел за свещи 6 цилиндър

131-3707115-Б

бр.

30

85

Кабел за свещи 7 цилиндър

131-3707120-Б

бр.

30

86

Кабел за свещи 8 цилиндър
Резервоар въздушен на спирачките - първи
(бутилка)
Резервоар въздушен на спирачките - втоти
(бутилка)

131-3707125-Б

бр.

30

бр.

12

бр.

12

бр.

1

87
88
89

Цилиндър хидравличен

127-3513015
130-3513014-Б
130-4502078603010

Обща стойност без ДДС 20% ДДС Обща стойност с включен ДДС

Общата стойност за ПЕТА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ е ................................ ( .... словом ...)
лева с включен ДДС.
_____________
(дата)

_____________/____________/
(подпис, печат/фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3.6
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за участие в обявената от Вас обществена поръчка за доставка с предмет
„Резервни части и консумативи за автомобили/ППС”
от ................................................................................................................
/наименование на участника, правноорганизационна форма/

Уважаеми Госпожи и Господа,
С настоящото представяме нашето ценово предложение за изпълнение на обществената
поръчка съгласно изискванията на Възложителя, а именно:

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ШЕСТА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ:
„РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И КОНСУМАТИВИ ЗА АВТОМОБИЛИ
ОТ МАРКИ УРАЛ И ГАЗ – 66”
Мярка

№
по
ред

Коли
чество

375-3505082-Б2

бр.

10

Уплътнител за заден лагер

ГАЗ 66
13-1005162-51

бр.

4

Уплътнител за заден лагер

13-1005163-51

бр.

4

Втулка цилиндрова

66-1002020-02

бр.

8

бр.

8

бр.

8

бр.

5
5

Наименование

Каталожен
(рама) №
Урал 375

1
1
2
3

Казанче за спирачна течност

ВК-53-1004014А
ВК-53-1004023А
13-1007245

4

Бутало /бутален болт,зегерка/ к-т

5

Пръстен уплътнителен к-т

6

Гарнитура за капака на клапаните

7

Гарнитура капак клапани

13-1007245

бр.

8

Маховик

66-1005115

бр.

3

9

Маслен филтър /хартиен елемент/

бр.

10

10

Резервоар за гориво, ляв

66-1101011

бр.

4

11

Резервоар за гориво, десен

66-1101010

4

12

Сонда

66-1104020

бр.
бр.

13

Диафрагма

51А-1106140

бр.

20

14

Ремонтен к-т за карбуратар

52-3501040

бр.

10

15

Радиатор к-т

ВК66-1301006

2

16

Диск водим

53-1601090

бр.
бр.

17

Главен спирачен цилиндър

21А-3505010

бр.

10

18

Спирачен цилиндър преден десен

66-3501040

бр.

40

19

Спирачен цилиндър преден ляв

66-3501041

бр.

40

20

Спирачен цилиндър заден

бр.

20

21

Спирачен маркуч преден

51-3506025

30

22

Спирачен маркуч заден

66-3506025

бр.
бр.

23

Хидроусилвател

53-3550010

бр.

4

4

8

30

Единич
на цена
/в лв.
без ДДС/

Стой
ност
/в лв.
без ДДС/

24

Свещ запалителна-А11У

66-3707010

бр.

300

25

Реле /за мигачи/

13-3726155

бр.

30

26

Датчик ТМ 100

52-3808020

бр.

10

27

Ремонтен комплект за сервоусилвател

28

Датчик за масло ММ 358 Е

бр.
бр.

20
10

29

Помпа за съеденител долна
Ремонтен к-т за помпата на съеденител долна
Стъклочистачка

бр.
бр.
бр.

7

30
31

66-5205010

10
40

Обща стойност без ДДС
20% ДДС
Обща стойност с включен ДДС
Общата стойност за ШЕСТА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ е ............................... ( .... словом ......)
лева с включен ДДС.

_____________
(дата)

_____________/____________/
(подпис, печат/фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3.7
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за участие в обявената от Вас обществена поръчка за доставка с предмет
„Резервни части и консумативи за автомобили/ППС”
от ................................................................................................................
/наименование на участника, правноорганизационна форма/

Уважаеми Госпожи и Господа,
С настоящото представяме нашето ценово предложение за изпълнение на
обществената поръчка съгласно изискванията на Възложителя, а именно:
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СЕДМА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ:
„РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И КОНСУМАТИВИ ЗА АВТОМОБИЛИ
ОТ МАРКИ ШКОДА И МАЗ”
Мярка

№
по
ред

Каталожен
(рама) №

Коли
чество

1

Водна помпа

бр.

4

2

бр.

10

3

Ремонтен комплект водна помпа
Маркуч за въздух за седалките

бр.

20

4

Маркуч за бързи/бавни

бр.

20

5

Бутон за стартиране на двигател
Километропоказател
Жило за километропоказател
Кран спирачен с педал
Пръстен 125х3 за филтър маслен центробежен
RHO2d "3929"
Елемент филтриращ
Пръстен за маслен филтър

бр.

8

бр.
бр.
бр.

6
8
6

бр.

20

бр.
бр.

20
10

бр.

10

бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.

28
28
20
10
10
6
10
10

бр.

16

бр.
бр.
бр.
бр.

16
28
8
8
6
6
10

Наименование

ШКОДА Мадара 802 /МТ4/

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Пръстен 110х3
Филтър за грубо почистване на горивото
Филтър горивен двустепенен
Уплътнител за горивен ф-р двустепенен
Ремонтен комплект за главен цилиндър
Рем.к-т за сервоуправление хидравлично
Цилиндрова глава/за компресор/
Уплатнител за главата на компресора
Ремонтен к-т за хидравлика
Филтър въздушен тип SPP 750 /с хартиен
елемент/
Филтър въздушен тип COL 750 /с маслена вана/
Спирачен маркуч
Горна помпа за съеденител
Ремонтен к-т за помпа на съеденител
Термостат
Сервоуправление хидравлично
Маркуч изпускателен

443-411-099-005
N703-08-3900
03-9613-112
CSN 02 9281.2
273111014554
443960740059
273113060825
CSN 02 9281.9
443960742057/31
2-094950/
FY2R-1218
203-9854-00
403-4201.28
303-9601.57
712HRS-350-5-AL

443-915-660-201
310-190840

41-002-4432
311-500600
41-072-5312

бр.
бр.
бр.

Единич
на цена
/в лв.
без ДДС/

Стой
ност
/в лв.
без ДДС/

29

Маркуч воден

41-024-5311

бр.

10

30

Маркуч воден

41-067-5311

бр.

10

31

Маркуч воден

41-071-5312

бр.

10

32

Маркуч

41-098-5312

бр.

10

33

41-100-5312
41-044-7034
41-015-5312
41-068-5401
953-07-0313
92-153-10

бр.

10

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Маркуч
Тръба водна к-т
Тръба водна к-т
Уплатнител на капака на диференциала
Пръстен уплатнителен
Помпа горивоподаваща
Усилвател на привода на съединителя
Уплътнител на капака на диференциала
Филтър хидравлика за шкода МТ4
Километраж
Клапан
Разпръсквач

бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.

8
8
8
10
6
6
6
6

бр.
бр.
бр.

5
6
16

45

Накрайник за кормилна щанга

бр.

10

46

Феродов диск - водим за съединител
Ремонтен комплект за хидравличен крик

бр.
бр.

4
2

бр.

12

47

41-068-5401
RF 90-01-1.0
443612061001
680 -1341

41-004-7052
ШКОДА Европа

1

Маслен филтър/елемент/

2

Въздушен филтър/елемент/

бр.

14

3

Лагери основни стандартни к-т

бр.

5

4

Лагери биелни стандартни к-т

бр.

5

5

Ключ за мигачи

бр.

6

6

Гарнитура за компресор

7

Механизъм за ръчна спирачка - пневматичен

бр.
бр.

8
4

8

бр.

5

9

Товароразтоварен механизъм /петпътен кран/
Кран за спирачна система /кантар/

бр.

3

10

Семеринг за колянов вал заден 130х160х15

бр.

6

11

Маркуч за съединител
Електромагнитни клапани за управление на
коша

бр.

10

бр.

5

13

Семеринг за компресор

14

Уплътнител гумен за редуктор главина 120х3 мм

бр.
бр.

5
10

15

Пръстен 95х85 мм

бр.

10

16

Амортисьор преден

бр.

6

17

Амортисьор заден

бр.

6

18

Горна помпа за съеденител

бр.

6

19

Маркуч за бързи и бавни

8

20

Термостат

бр.
бр.

21

Маркуч за седалка

бр.

15

22

Челюст спирачна -горна/предна/

41-065-7456

бр.

8

23

Челюст спирачна -горна/задна/

41-064-7456

8

24

Ключ маса

бр.
бр.

25

Маркуч за спирачките

41-001-7492

6

26

Маркуч за спирачките

41-002-7492

бр.
бр.

27

Хидроусилвател

бр.

2

28

Бутилка за въздух

бр.

6

12

61-0027079

312-092950

6

8
6

29

Феродов диск - водим за съединител

бр.

8

30

Притискателен диск за съединител

бр.

6

31

Лагер с муфа за съедидинтел

бр.

6

32

Фарове -Европа

бр.

6

33

Километропоказател Европа

бр.

4

34

Помпа за подкачване на гориво ръчна
Кран разпределителен за въздуха на ремарке
Шкода ТР110

бр.

6

бр.

5

36

Кран разпределителен за въздух за ремарке

бр.

5

37

Цилиндър за повдигане на коша

бр.

3

38

Чистачки
Филтър с клапани на хидравличната с-ма за
коша

бр.

20

бр.

10

бр.

10

41

Филтър хидравлика за шкода
Спирачен цилиндър

бр.

8

42

Хидравлик

бр.

3

35

39
40

МАЗ 500
1

Жило за жалюзи(пердето)

500А-1310840-А

бр.

5

2

Водно съединение долно на радиатор

500-1303010-А2

бр.

10

3

Водно съединение горно на радиатор

500-1303025-В1

бр.

10

бр.

4

500АТ-1602772
МЭ202В3730000ГТ

бр.

5

бр.

5

СП134-ГТ

бр.

5

бр.

4

бр.

8

4

Радиатор за парно

5

Шланг

6

Датчик за километропоказателя

7

Километропоказател

8

Бутилка за въздех задна

9

Ключ маса 24 V

500-3513015
СК-ВК318Т3704000

10

Накрайник за спирачен маркуч

379650-П29

бр.

8

11

Салник

500-2402052

бр.

10

500-2402050Б

бр.

10

12

Капачка на картера на лагерите

13

Хидроусилвател к-т

503-3405010-А1

бр.

3

14

Спирачни маркучи предни

500-3506060-Б2

бр.

10

15

Спирачни маркучи задни

500-3506094-А

бр.

10

16

Жило за гасителя

500А-3570160-А

бр.

8

17

Обтяжна ролка к-т

бр.

5

18

Маркучи за усилвателя на съединителя

236-3509300
500-3506060Б2

бр.

8

19

Маркучи за усилвателя на съединителя

20

500-1602772

бр.

8

Маркучи за спирачна система

500-3506094А

бр.

8

21

Маркучи за спирачна система

500-3506085А1

бр.

8

22

Стъкло за стоп

бр.

8

23

Маркуч за бутилките

бр.

8

500-3506187А

Обща стойност без ДДС
20% ДДС
Обща стойност с включен ДДС
Общата стойност за СЕДМА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ е ................................ ( .... словом ......)
лева с включен ДДС.
_____________

(дата)

_____________/____________/
(подпис, печат/фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3.8
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за участие в обявената от Вас обществена поръчка за доставка с предмет
„Резервни части и консумативи за автомобили/ППС”
от ................................................................................................................
/наименование на участника, правноорганизационна форма/

Уважаеми Госпожи и Господа,
С настоящото представяме нашето ценово предложение за изпълнение на обществената
поръчка съгласно изискванията на Възложителя, а именно:

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОСМА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ:
„РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И КОНСУМАТИВИ ЗА АВТОМОБИЛИ
ОТ МАРКИ ЧАВДАР И РОБУР”
Мярка

№
по
ред

Коли
чество

1

Километропоказател

бр.

2

2

Филтър маслен

бр.

18

3

Филтър горивен елемент

бр.

30

4

Термостат

бр.

6

5

Водна помпа

бр.

4

6

Фибър за водна помпа

бр.

8

7

Лагер за водна помпа 6304

бр.

8

8

Наименование

Каталожен
(рама) №

Автобус Чавдар 11М4

Ос за водна помпа

бр.

8

9

Компресор за въздух

бр.

2

10

Пета за въздушна възглавница горна

бр.

4

11

Пета за въздушна възглавница долна

бр.

4

12

Спирачен маркуч преден

бр.

12

13

Спирачен маркуч заден

бр.

12

14

Маркуч за компресор

бр.

5

15

Накрайник за напречна щанга

бр.

6

16

Накрайник за надлъжна щанга

бр.

6

17

Гарнитура за глава к-т

бр.

6

18

Гарнитура за картер двигател к-т

бр.

4

19

Шенкилен болт с втулки к-т

бр.

2

20

Шайба регулировъчна за шенкилен болт

бр.

6

21

Спирачен цилиндър преден

бр.

6

22

Спирачен цилиндър заден

бр.

6

23

Кран спирачен с педал

бр.

6

24

Ремонтен к-т за кран спирачен

бр.

6

25

Тампони за амортисьор к-т

бр.

8

26

Тампон буре малак

бр.

6

27

Тампон и царският болт к-т

бр.

6

Единич
на цена
/в лв.
без ДДС/

Стой
ност
/в лв.
без ДДС/

28

Горна помпа за съеденител

бр.

8

29

Накладка феродова за спирачки, преден мост

бр.

8

30

Накладка феродова за спирачки, заден мост

бр.

8

31

Регулатор за нивото на възглавниците

бр.

4

32

Амортисьор преден к-т

бр.

6

33

Амортисьор заден к-т

бр.

6

34

Тампон за носач преден

бр.

24

35

Ремъци за водна помпа 13х1525

бр.

6

36

Ремъци за компресор 13х1275

бр.

6

37

Ремък за 13х2470

бр.

6

38

Ролка обтяжна на ремъка на водна помпа

бр.

4

39

Моторна спирачка к-т

бр.

4

40

Болтп за главина с накатка

бр.

20

41

Предпазители - керамични - 25А

бр.

10

42

Предпазители - керамични - 30А

бр.

10

43

Предпазители - керамични - 10А

бр.

10

44

Предпазители - керамични - 15А

бр.

10

45

Семеринг на дефенцириала

бр.

4

46

Тампони за носачи-предни

бр.

4

47

Печка отоплителна на купето

бр.

1

48

Шарнирен болт

бр.

6

49

Резервоар горивен

бр.

4

50

бр.

4

51

Разширителен съд за охладителна течност
Диск водим

бр.

6

52

Диск притискателен

бр.

4

53

Филтри въздушни

бр.

10

54

Въздушна възглавница

бр.

6

Робур LD 3001
1

Генератор

бр.

1

2

Стартер

бр.

1

3

Реле за зареждане

бр.

1

4

Спирачна помпа

бр.

1

5

Спирачен цилиндър
Спирачни маркучи предни

бр.
бр.

4
4

6

Обща стойност без ДДС
20% ДДС
Обща стойност с включен ДДС
Общата стойност за ОСМА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ е .................................... ( .... словом ......)
лева с включен ДДС.
_____________
(дата)

_____________/____________/
(подпис, печат/фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3.9
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за участие в обявената от Вас обществена поръчка за доставка с предмет
„Резервни части и консумативи за автомобили/ППС”
от ................................................................................................................
/наименование на участника, правноорганизационна форма/

Уважаеми Госпожи и Господа,
С настоящото представяме нашето ценово предложение за изпълнение на обществената
поръчка съгласно изискванията на Възложителя, а именно:
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДЕВЕТА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ:
„РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И КОНСУМАТИВИ ЗА АВТОМОБИЛИ
ОТ МАРКА ТАТРА 815”

Мярка

№
по
ред

Коли
чество

1

Маркуч за манометъра на маслото

336642370011

бр.

30

2

Чистачки с рамо

443123134029

бр.

20

3

Помпа за съединителя

44361101200

бр.

40

4

Маркуч горивен

336642372111

бр.

30

5

Груб горивен филтър

632628219260

бр.

30

6

Въздушен филтър

627936009130

бр.

50

7

Разпределителен клапан за въздух

443612305701

бр.

20

8

Мембрана за разпред.клапан за въздух

443962501043

бр.

20

9

Спирачни маркучи

442076856214

бр.

36

10

Спирачни маркучи

442076856234

бр.

36

11

Филтър за хидравликата

627962310521

бр.

15

12

Маркучи за хидравликата

336635100405

бр.

15

13

Хидроусилвател

452330309303

бр.

6

14

Четки за стартер

314154653497

бр.

10

15

Генератор - Алтернатор 60А/28V

443113518370

бр.

4

16

Маслен филтър

627936510305

бр.

30

17

Гарнитура за маслен филтър

442054170784

бр.

60

18

Каре за кардан

442072610064

бр.

10

19

Диск феродов

4421705350290

бр.

30

20

Гарнитура капак на клапани

273114997900

бр.

40

21

Маслен маркуч 6х250

336642370111

бр.

20

22
23
24

Ел. предпазител 25А
Гарнитура за фин филтър

443859004814
27311531555

бр.
бр.

49
48

бр.

3

Наименование

Каталожен
(рама) №
Татра-815

Стартер 24V

Единич
на цена
/в лв.
без ДДС/

Стой
ност
/в лв.
без ДДС/

Ремонтен комплект помпа съединител
25

Бутало

443960610009

бр.

12

Гумичка

273112040021

бр.

12

Клапан

443960612080

бр.

12

26

Подгревателна свещ

443224862914

бр.

20

27

Кран за самонапомпване преден

442076660084

бр.

32

28

Балансьор

443612413806

бр.

10

29
30

Клапан разпределителен
Вентил за вътрешна гума за „Татра”

443643034800
442073410774

бр.
бр.

10
32

31

Накрайник за кормилна щанга десен

бр.

19

32

Накрайник за кормилна щанга ляв

442073410784

бр.

19

33

Компресор

45 2330 3094 02/
443 614 002 800

бр.

2

34

Електропневматичен клапан

443 643 034 800

бр.

7

35

Притискателен диск за съединител

бр.

9

36

Бутало клас А

442 170505139
45 2330 0699 02

бр.

10

37

Лагери биални - нормални к-т 6039-03/00

45 2330 0779 03

бр.

10

38

Лагери биални - 1-ви ремонтен к-т 6039-03/10

бр.

10

39

Бутален болт

бр.

10

45 2330 3626 04

Обща стойност без ДДС
20% ДДС
Обща стойност с включен ДДС
Общата стойност за ДЕВЕТА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ е .............................. ( .... словом ......)
лева с включен ДДС.

_____________
(дата)

_____________/____________/
(подпис, печат/фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 327б, ал. 1 и 2 от Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България

Долуподписаният/ата: ………….………………….....................…………………..............
ЕГН …..….............……………, постоянен адрес …..……….........…………………………..........
........................……….………..……………., лична карта № ……….................................…....….,
издадена на ………………... от МВР – гр. …………..……….., в качеството ми
на............................................... на ……………………………………………………………,
(наименование на юридическото лице, физическото лице-ЕТ)
БУЛСТАТ/ЕИК …………...............………,
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.

____________________
(място на деклариране)

___________________
(дата на деклариране)

Декларатор: ___________________
(подпис, печат)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

ДЕКЛАРАЦИЯ – СЪГЛАСИЕ
Долуподписаният/ната ...............................................................................................
(име, презиме и фамилия на лицето)

ЕГН: .............................., притежаващ/а лична карта №……………….., издадена
на ……………… от ..................., с постоянен адрес:……...………………………,
в качеството си на …………………………………………………………………..
ДЕКЛАРИРАМ:
1. Съгласен/на съм Командване на Сухопътните войски, 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 Командване на Сухопътните войски,
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)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

ПАКТ ЗА ПОЧТЕНОСТ
Между Сухопътните войски и .........................................................................., участник в
обществена поръчка с предмет: „Резервни части и консумативи за автомобили/ППС”
Днес,................., между Сухопътните войски и ........................................................,
участник в обществената поръчка, 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 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; и
/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.
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 СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ
_____________________

ЗА УЧАСТНИКА:
____________________

Забележка: Неподписването на пакта не води до отстраняване на участниците в
настоящата процедура.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари
Долуподписаният/ата:
1. ……………………………………………………………………………………………………
(име, презиме, фамилия)
ЕГН/ЛНЧ/официален личен идентификационен номер или друг уникален елемент за
установяване на самоличността ……………………………..................,
дата на раждане: ..…………………………….........................................,
гражданство/а: …………………………………..………………………,
постоянен адрес: ………………………………..………………………,
или адрес: ……………………….............................................................,
(за чужди граждани без постоянен адрес)
в качеството ми на:
□ законен представител
□ пълномощник
на ........................................................................................
(посочва се наименованието, както и правноорганизационната форма на юридическото
лице или видът на правното образувание)
с ЕИК/БУЛСТАТ/ номер в съответния национален регистър .............................................,
вписано в регистъра при ...........................................................................................................,
ДЕКЛАРИРАМ:
І. Действителни собственици на представляваното от мен юридическо лице/правно
образувание са следните физически лица:
1. ………………………………………………………………………………...
(име, презиме, фамилия)
ЕГН/ЛНЧ: …………..………………….,. дата на раждане ………………..………..,
гражданство/а: ……………………….……………………..…………………………,
(посочва се всяко гражданство на лицето)
Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по
гражданството: ………………………………………………....………………,
постоянен адрес: ……………….………………….……………………………….,
или адрес: ………………………………………………….......................................,
(за лица без постоянен адрес на територията на Република България)
което е:
□ лице, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите, дяловете или
правата на глас, включително посредством държане на акции на приносител, съгласно § 2,
ал. 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;
□ лице, упражняващо контрол по смисъла на § 1в от допълнителните разпоредби на
Търговския закон (посочва се конкретната хипотеза) ……….……………………..……;
□ лице, упражняващо решаващо влияние при вземане на решения за определяне състава на
управителните и контролните органи, преобразуване, прекратяване на дейността и други
въпроси от съществено значение за дейността, съгласно § 2, ал. 3 от допълнителните
разпоредби на ЗМИП;
□ лице, което упражнява краен ефективен контрол чрез упражняването на права чрез трети
лица, включително, но не само, предоставени по силата на упълномощаване, договор или
друг вид сделка, както и чрез други правни форми, осигуряващи възможност за упражняване
на решаващо влияние чрез трети лица, съгласно § 2, ал. 4 от допълнителните разпоредби на
ЗМИП;
□ (посочва се конкретната категория) учредител, доверителен собственик, пазител,
бенефициер или лице, в чийто главен интерес е създадена или се управлява доверителната

собственост, или лице, което в крайна сметка упражнява контрол над доверителната
собственост посредством пряко или косвено притежаване или чрез други средства, или лице,
заемащо длъжност, еквивалентна или сходна с предходно посочените;
□ лице, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или
дейност и което отговаря най-малко на някое от условията, посочени в § 2, ал. 1, т. 1-3 от
допълнителните разпоредби на ЗМИП;
□ лице, изпълняващо длъжността на висш ръководен служител, когато не може да се
установи друго лице като действителен собственик;
□ друго (посочва се)…………………………………………….
Описание на притежаваните права: …………….……………………………………
2. ………………………………………………………………………………...
(име, презиме, фамилия)
ЕГН/ЛНЧ: …………..………………….,. дата на раждане ………………..………..,
гражданство/а: ……………………….……………………..…………………………,
(посочва се всяко гражданство на лицето)
Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по
гражданството: ………………………………………………....………………,
постоянен адрес: ……………….………………….……………………………….,
или адрес: ………………………………………………….......................................,
(за лица без постоянен адрес на територията на Република България)
което е:
□ лице, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите, дяловете или
правата на глас, включително посредством държане на акции на приносител, съгласно § 2,
ал. 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;
□ лице, упражняващо контрол по смисъла на § 1в от допълнителните разпоредби на
Търговския закон (посочва се конкретната хипотеза) ……….……………………..……;
□ лице, упражняващо решаващо влияние при вземане на решения за определяне състава на
управителните и контролните органи, преобразуване, прекратяване на дейността и други
въпроси от съществено значение за дейността, съгласно § 2, ал. 3 от допълнителните
разпоредби на ЗМИП;
□ лице, което упражнява краен ефективен контрол чрез упражняването на права чрез трети
лица, включително, но не само, предоставени по силата на упълномощаване, договор или
друг вид сделка, както и чрез други правни форми, осигуряващи възможност за упражняване
на решаващо влияние чрез трети лица, съгласно § 2, ал. 4 от допълнителните разпоредби на
ЗМИП;
□ (посочва се конкретната категория) учредител, доверителен собственик, пазител,
бенефициер или лице, в чийто главен интерес е създадена или се управлява доверителната
собственост, или лице, което в крайна сметка упражнява контрол над доверителната
собственост посредством пряко или косвено притежаване или чрез други средства, или лице,
заемащо длъжност, еквивалентна или сходна с предходно посочените;
□ лице, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или
дейност и което отговаря най-малко на някое от условията, посочени в § 2, ал. 1, т. 1-3 от
допълнителните разпоредби на ЗМИП;
□ лице, изпълняващо длъжността на висш ръководен служител, когато не може да се
установи друго лице като действителен собственик;
□ друго (посочва се)…………………………………………….
Описание на притежаваните права: …………….……………………………………
Повтаря се толкова колкото е необходимо.
ІІ. Юридически лица или други правни образувания, чрез които пряко или непряко се
упражнява контрол върху представляваното от мен юридическо лице/правно образувание, са:
А. Юридически лица/правни образувания, чрез които пряко се упражнява контрол:
………………….…………………………………..……………………………………………,
(посочва се наименованието, както и правноорганизационната форма на юридическото
лице или видът на правното образувание)

седалище: …………………………………………………………………………………….,
(държава, град, община)
адрес:
………………………………………………………………………………………….,
вписано в регистър
……………………………………………………..…………………….,
ЕИК/БУЛСТАТ или номер в съответния национален регистър ......………………………
Представители:
1. ……………………………………………………………………………………...,
(име, презиме, фамилия)
ЕГН/ЛНЧ: .....………………….……….., дата на раждане: ……………………….………..,
гражданство/а: ………………………………..………………..………………
(посочва се всяко гражданство на лицето)
Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата
По гражданството:
…………….…...………………………………………………………,
постоянен
адрес:
………………………..…………………………………………………….
Начин на представляване: ……………………………..………………………….
(заедно, поотделно или по друг начин)
2. ……………………………………………………………………………………...,
(име, презиме, фамилия)
ЕГН/ЛНЧ: .....………………….……….., дата на раждане: ……………………….………..,
гражданство/а: ………………………………..………………..……
(посочва се всяко гражданство на лицето)
Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата
По гражданството: …….…...………………………………………………………,
Постоянен
адрес:
………………………..…………………………………………………….
Начин на представляване: ……………………………..………………………….
(заедно, поотделно или по друг начин)
Повтаря се толкова колкото е необходимо.
Б. Юридически лица/правни образувания, чрез които непряко се упражнява контрол:
………………………………………………………………………………………..,
(посочва се наименованието, както и правноорганизационната форма на юридическото
лице или видът на правното образувание)
седалище: …………………………………………………………………………………….,
(държава, град, община)
адрес:
…………………………………..…………………………………………………….,
вписано в регистър ……………………………..……………..........…………………………,
ЕИК/БУЛСТАТ или номер в съответния национален регистър .........……………………
Представители:
1. ……………………………………………………………………………………...,
(име, презиме, фамилия)
ЕГН/ЛНЧ: .....………………….……….., дата на раждане: ……………………….………..,
гражданство/а: ………………………………..………………..………………………………
(посочва се всяко гражданство на лицето)
Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по
гражданството: ….…...………………………………………………………,
Постоянен адрес:
………………………..…………………………………………………….
Начин на представляване: ……………………………..………………………….
(заедно, поотделно или по друг начин)
2. ……………………………………………………………………………………...,
(име, презиме, фамилия)
ЕГН/ЛНЧ: .....………………….……….., дата на раждане: ……………………….………..,
гражданство/а: ………………………………..………………..………………………………
(посочва се всяко гражданство на лицето)

Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по
гражданството: ….…...………………………………………………………,
Постоянен адрес:
………………………..…………………………………………………….
Начин на представляване: ……………………………..………………………….
(заедно, поотделно или по друг начин)
Повтаря се толкова колкото е необходимо.
III. Лице за контакт по чл. 63, ал. 4, т. 3 от ЗМИП:
…………………………………………..………………..,
(име, презиме, фамилия)
ЕГН/ЛНЧ: ……………………………….., дата на раждане: ……………...……………....,
гражданство/а:
…………………………………………….…………………………………,
постоянен адрес на територията на Република България: …......…………………………..
ІV. Прилагам следните документи и справки съгласно чл. 59, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗМИП:
1. …………………………………….………………………………………………....
2. ………………………………….……………………………………………………
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни
данни.
ДАТА: ...............

ДЕКЛАРАТОР: ......................................
(име и подпис)

УКАЗАНИЯ:
Попълване на настоящата декларация се извършва, като се отчита дефиницията на § 2 от
допълнителните разпоредби на ЗМИП, който гласи следното:
„§ 2. (1) „Действителен собственик“ е физическо лице или физически лица, което/които в
крайна сметка притежават или контролират юридическо лице или друго правно
образувание, и/или физическо лице или физически лица, от чието име и/или за чиято сметка
се осъществява дадена операция, сделка или дейност, и които отговарят най-малко на
някое от следните условия:
1. По отношение на корпоративните юридически лица и други правни образувания
действителен собственик е лицето, което пряко или косвено притежава достатъчен
процент от акциите, дяловете или правата на глас в това юридическо лице или друго
правно образувание, включително посредством държане на акции на приносител, или
посредством контрол чрез други средства, с изключение на случаите на дружество, чиито
акции се търгуват на регулиран пазар, което се подчинява на изискванията за оповестяване
в съответствие с правото на Европейския съюз или на еквивалентни международни
стандарти, осигуряващи адекватна степен на прозрачност по отношение на
собствеността.
Индикация за пряко притежаване е налице, когато физическо лице/лица притежава
акционерно или дялово участие най-малко 25 на сто от юридическо лице или друго правно
образувание.
Индикация за косвено притежаване е налице, когато най-малко 25 на сто от акционерното
или дяловото участие в юридическо лице или друго правно образувание принадлежи на
юридическо лице или друго правно образувание, което е под контрола на едно и също
физическо лице или физически лица, или на множество юридически лица и/или правни
образувания, които в крайна сметка са под контрола на едно и също физическо лице/лица. 2.
По отношение на доверителната собственост, включително тръстове, попечителски
фондове и други подобни чуждестранни правни образувания, учредени и съществуващи
съобразно правото на юрисдикциите, допускащи такива форми на доверителна
собственост, действителният собственик е:
а) учредителят;
б) доверителният собственик;
в) пазителят, ако има такъв;
г) бенефициерът или класът бенефициери, или

д) лицето, в чийто главен интерес е създадена или се управлява доверителната
собственост, когато физическото лице, което се облагодетелства от нея, предстои да
бъде определено;
е) всяко друго физическо лице, което в крайна сметка упражнява контрол над
доверителната собственост посредством пряко или косвено притежаване или чрез други
средства.
3. По отношение на фондации и правни форми, подобни на доверителна собственост –
физическото лице или лица, които заемат длъжности, еквивалентни или сходни с
посочените в т. 2.
(2) Не е действителен собственик физическото лице или физическите лица, които са
номинални директори, секретари, акционери или собственици на капитала на юридическо
лице или друго правно образувание, ако е установен друг действителен собственик.
(3) „Контрол“ е контролът по смисъла на § 1в от допълнителните разпоредби на
Търговския закон, както и всяка възможност, която, без да представлява индикация за
пряко или косвено притежаване, дава възможност за упражняване на решаващо влияние
върху юридическо лице или друго правно образувание при вземане на решения за определяне
състава на управителните и контролните органи, преобразуване на юридическото лице,
прекратяване на дейността му и други въпроси от съществено значение за дейността му.
(4) Индикация за „непряк контрол“ е упражняването на краен ефективен контрол върху
юридическо лице или друго правно образувание чрез упражняването на права чрез трети
лица, включително, но не само, предоставени по силата на упълномощаване, договор или
друг вид сделка, както и чрез други правни форми, осигуряващи възможност за
упражняване на решаващо влияние чрез трети лица.
(5) Когато, след като са изчерпани всички възможни средства, не може да се установи
като действителен собственик лице съгласно ал. 1 или когато съществуват съмнения, че
установеното лице или лица не е действителният собственик, за „действителен
собственик“ се счита физическото лице, което изпълнява длъжността на висш ръководен
служител. Задължените лица водят документация за предприетите действия с цел
установяване на действителния собственик по ал. 1.“

X. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)
ДОПЪЛНИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ

В изпълнение на разпоредбата на чл. 67, ал. 4 от Закона за обществените
поръчки (ЗОП), Единният европейски документ за обществени поръки
(ЕЕДОП) задължително се представя в електронен вид.
С цел спазване изискванията на ЗОП, електронният вид на образеца на
ЕЕДОП (еЕЕДОП) по настоящата обществена поръчка, e публикуван в
електронната

преписка

на

поръчката

с

адрес:

http://landforce.armf.bg/protsedura/62.html от рубриката „Профил на купувача” на
интернет – страницата на Сухопътни войски и следва да бъде изтеглен и
попълнен от кандидатите/участниците.
Попълването на изтегления еЕЕДОП се извършва чрез интернет
страницата на

Агенцията по

обществени

поръчки (АОП)

на адрес:

https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=bg.
Попълненият еЕЕДОП се представя в електронен вид, цифрово подписан
и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в
процедурата. Форматът, в който се представя документът не следва да
позволява редактиране на неговото съдържание.

