
 

 МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

ДИРЕКЦИЯ „ОТБРАНИТЕЛНА АКВИЗИЦИЯ“ 
1092, София, ул. „Дякон Игнатий” № 3; тел.: (02) 92 20642; факс: (02) 951 51 69 

 

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ 
ЗА  

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА  

С ПРЕДМЕТ: 

„ДОСТАВКА НА НОВИ И РЕЦИКЛИРАНИ И/ИЛИ 
ИЗПОЛЗВАНИ АВТОБУСИ – РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ” 

 

 

одобрена с Решение № 113 / 07.11.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

гр. София, 2017 г. 



 
2 

СЪДЪРЖАНИЕ: 

 

№                                              НАИМЕНОВАНИЕ 
I. Пълно описание на предмета на обществената поръчка. 
II. Изисквания за изпълнение на поръчката. 
III. Указания за участие в процедурата, изготвяне и представяне на оферта. 

IV. 

Критерий за възлагане. Методика за комплексна оценка на офертите, 
относителна тежест и начин на определяне на оценката по всеки 
показател. Провеждане на процедурата, разглеждане, оценяване и 
класиране на офертите. 

V. Технически спецификации по самостоятелно обособените позиции. 

VI. 

Приложения (Образци на документи): 
1. Приложение № 1 – Образец на Опис на представените документи, 
свързани с участието в процедурата. 
2. Приложение № 2 – Образец на Единен европейски документ за 
обществени поръчки. 
3. Приложение № 3 – Образец на Декларация по чл. 327, ал. 1 от ЗОВСРБ. 
4. Приложение № 4 – Образец на Декларация за съгласие с клаузите на 
приложения проект на рамково споразумение. 
5. Приложение № 5 – Образец на предложение за изпълнение на поръчката 
в съответствие с техническите спецификации и изискванията на 
възложителя; 
6. Приложение № 6 – Приложение към Предложение за изпълнение на 
поръчката 
7. Приложение № 7 – Образец на декларация за срока на валидност на 
офертата 
8. Приложение № 8 – Образец на декларация за конфиденциалност по чл. 
102, ал. 1 от ЗОП. 
9. Приложение № 9 – Образец на ценово предложение за участници – 
български юридически или физически лица. 
10. Приложение № 10 – Образец на ценово предложение за участници – 
регистрирани извън територията на Република България, на територията 
на държава членка на Европейския съюз /с изключение на Република 
България. 
11. Приложение № 10.1 – Образец на ценово предложение за участници – 
регистрирани извън територията на Република България, на територията 
на трета държава /която не е членка на Европейския съюз. 
12. Приложение № 11 –  Образец на проект на рамково споразумение и 
приложенията към него. 
 

 



 
3 

 

ГЛАВА I 

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 
 

1. Предмет и обект на обществената поръчка: 
 

1.1. Предмет на обществената поръчка. 
 

„Доставка на нови и рециклирани и/или използвани автобуси – рамково 
споразумение“, съответстващи на изискванията на конкретни технически 
спецификации, разделена в 8 (осем) самостоятелно обособени позиции, както 
следва: 

1.1.1. Обособена позиция № 1 - „Доставка на нови автобуси с брой места за 
сядане до 22, в съответствие с изискванията на техническа спецификация ТС В 
01.2320.16. 

1.1.2. Обособена позиция № 2 - „Доставка на нови автобуси с брой места за 
сядане  от 23 до 35, в съответствие с изискванията на техническа спецификация ТС В 
01.2318.16. 

1.1.3. Обособена позиция № 3 - „Доставка на нови автобуси с брой места за 
сядане  от от 36 до 45, в съответствие с изискванията на техническа спецификация ТС 
В 01.2322.16. 

1.1.4. Обособена позиция № 4 - „Доставка на нови автобуси с брой места за 
сядане  от  46 до 55, в съответствие с изискванията на техническа спецификация ТС В 
01.2316.16. 

1.1.5. Обособена позиция № 5 - „Доставка на рециклирани и/или използвани 
автобуси с брой места за сядане до 22 в съответствие с изискванията на техническа 
спецификация ТС В 01.2319.16. 

1.1.6. Обособена позиция № 6 - „Доставка на рециклирани и/или използвани 
автобуси с брой места за сядане от 23 до 35, в съответствие с изискванията на 
техническа спецификация ТС В 01.2317.16. 

1.1.7. Обособена позиция № 7 - „Доставка на рециклирани и/или използвани 
автобуси с брой места за сядане от от 36 до 45, в съответствие с изискванията на 
техническа спецификация ТС В 01.2321.16. 

1.1.8. Обособена позиция № 8 - „Доставка на рециклирани и/или използвани 
автобуси с брой места за сядане от 46 до 55  в съответствие с изискванията на 
техническа спецификация ТС В 01.2315.16. 

 
1.2.  Към момента на откриване на настоящата процедура финансиране по 

рамковото споразумение не е осигурено. 
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1.3. Прогнозни количества за доставка на автобусите по години за осемте 
обособени позиции: 

 
1.3.1. Посочените в т. 1.3 прогнозни количества на автобусите, предмет на 

доставка по години за съответните обособени позиции, могат да бъдат променяни от 
Възложителя при сключването на всеки конкретен договор (намалявани, 
увеличавани, но не повече от предвидената максимална бройка по поръчката, 
пренасочвани за следваща година или отказвани) в срока на рамковото споразумение. 

Възложителят ще сключва конкретни договори в срока на рамковото 
споразумение, съобразно нуждите си и само в рамките на утвърдения бюджет при 
наличие на осигурени за целта финансови средства. 

Възложителят си запазва правото при финансова неосигуреност по бюджета на 
Министерството на отбраната да не сключва конкретен договор. Участникът, избран 
за изпълнител няма право на обезщетение от Възложителя, ако Възложителят не 
сключи конкретен договор към рамковото споразумение или не заяви доставка за 
цялото количество в срока на действие на това споразумение, поради липса на 
финансови средства. 

1.3.2. При промяна на количествата на автобусите, предмет на доставка, 
Министерството на отбраната си запазва правото да избере кои автобуси от 
предложените от избрания Изпълнител по съответните обособени позиции ще бъдат 
включени за доставка по конкретен/и договор/и в срока на рамковото споразумение. 

1.4. Обект на обществената поръчка. 
Доставка – код 34121500 „Автобуси за извънградски превоз“, съгласно 

номенклатурата на Общия терминологичен речник (CPV).  
В обхвата на настоящата поръчка не се включват доставки, финансирани със 

средства по програми или фондове на Европейския съюз, или от други международни 
донори или финансови институции. 

2. Правно основание. 
Чл. 18, ал. 1, т. 1 и ал. 2, чл. 20, ал. 1, т. 2; буква „в“, чл. 22, ал. 1, т. 1, чл. 24, чл. 

73, ал. 1 и чл. 81, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП). 

№  
по 
ред 

Автобуси 
по 

категории 

Обособени позиции  № 1, 2, 3 и 4 
Доставка на нови автобуси 

Обособени позиции поз № 5,6,7, и 8 
Доставка на рециклирани и/или използвани автобуси 

Първа 
година 

Втора 
година 

Трета 
година 

Четвърта  
година 

Всичко  
за  

доставка 

Първа 
година 

Втора 
годииа 

Трета 
година 

Четвърта 
година 

Всичко за 
доставка 

1 
Автобуси с 
до 22 места 
за сядане 

3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 

2 

Автобуси с 
23 до 35 
места за 
сядане 

2 2 2 2 8 1 1 1 1 4 

3 

Автобуси с 
36 до 45 
места за 
сядане 

3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 

4 

Автобуси с 
46 до 55 
места за 
сядане 

2 2 2 2 8 3 3 3 3 12 

Всичко автобуси: 10 10 10 10 40 10 10 10 10 40 
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3. Вид на процедурата. 
Открита процедура. 
4. Срок за изпълнение. 
4.1.  Срок на рамковото споразумение за всяка една от обособените позиции и 

срок на изпълнение на доставките по конкретните договори към него: 
4.1.1. Срокът на действие на рамковото споразумение ще бъде 48 (четиридесет 

и осем) месеца /четири години/, считано от датата на сключването му. 
4.1.2. Срокът за изпълнение на доставка по отделните конкретни договори, 

сключени в срока на действие на рамковото споразумение, трябва да е предварително 
известен (фиксиран) още при подписването на всеки конкретен договор. Същият е 
най-късият, с оглед спазване на технологичното време за изпълнение на поръчката, 
но не по-голям от срока в календарни дни посочен в офертата на избрания/ите 
потенциален/и изпълнител/и. Срокът за изпълнение започва да тече от датата на 
сключване на всеки конкретен договор.  

4.1.2.1. Срок на доставка за обособени позиции № 1, 2, 3 и 4 – до 120 (сто и 
двадесет) календарни дни от датата на сключване на всеки конкретен договор въз 
основа на рамковото споразумение. (участникът конкретизира в календарни дни в 
предложението за изпълнение на поръчката). 

4.1.2.2. Срок на доставка за обособени позиции № 5, 6, 7 и 8  - до 90 
(деветдесет) календарни дни от датата на сключване на всеки конкретен договор въз 
основа на рамковото споразумение. (участникът конкретизира в календарни дни в 
предложението за изпълнение на поръчката). 

4.2.  Конкретни договори могат да се сключват през целия срок на действие на 
рамковото споразумение, включително и в деня преди изтичането му за всяка една от 
обособените позиции. 

5. Място на изпълнение и условие на доставка.  
5.1. Място на доставка на изделията, предмет на настоящата обществена 

поръчка по конкретните договори, сключени в срока на действие на рамковото 
споразумение и за осемте обособени позиции – военно формирование 52 370, 
Негушево. 

5.2. Условието на доставка, съгласно ИНКОТЕРМС 2010 е, както следва: 
5.2.1. DDP - военно формирование 52370 Негушево – за изпълнител, 

регистриран на територията на Република България. Изпълнителят трябва да 
предостави автобусите, преминали през митническо изчистване, неразтоварени от 
транспортното средство (при наличие), на разпореждане на възложителя в мястото на 
доставка. Изпълнителят поема всички разходи и рискове, свързани с 
транспортирането на автобусите, включително обичайните сборове за вноса на 
Република България (отговорността и риска за извършване на митническото 
изчистване и заплащане на митническите формалности, митническите тарифи, налози 
и други сборове). Собствеността и риска върху автобусите се прехвърлят от 
Изпълнителя върху Възложителя с подписването на приемо-предавателен протокол в 
мястото на доставка. 

5.2.2. DAP - военно формирование 52370 Негушево – за изпълнител, 
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регистриран на територията на държава членка на Европейския съюз (с изключение 
на Република България). Изпълнителят предоставя автобусите на разположение на 
Възложителя в превозното средство, с което са пристигнали (при наличие), готови за 
разтоварване в мястото на доставка. Когато Изпълнителя извършва доставка от 
държава, която не е член на Европейския съюз на изделията по предмета на 
поръчката, той трябва да приключи вноса на тези изделия на своя територия и за своя 
сметка и да извърши чист трансфер (изпращане) на автобусите до мястото на 
доставка. Собствеността и рискът върху автобусите се прехвърлят от Изпълнителя 
върху Възложителя с подписването на приемо-предавателен протокол в мястото на 
доставка. 

5.2.3. DAP - военно формирование 52370 Негушево – за изпълнител, 
регистриран на територията на трета държава (която не е член на Европейския съюз). 
Изпълнителят предоставя автобусите на разположение на Възложителя в превозното 
средство, с което са пристигнали (при наличие), готови за разтоварване в мястото на 
доставка. Възложителят е отговорен за изпълнението на митническото оформяне и 
заплащане на всякакви митнически и др. задължения при внос на територията на 
Република България. Изпълнителят трябва да уведоми писмено възложителя 10 дни 
предварително за пристигането на автобусите в уговорен митнически пункт на 
Република България и да предостави на Възложителя всички поискани от него 
документи, необходими за извършването на вноса. При непредоставяне от 
Изпълнителя на всички поискани от него документи (или на част от поисканите от 
него документи), необходими за извършването на вноса, Възложителят има право да 
прекрати конкретен договор по рамковото споразумение по вина на Изпълнителя, 
като удържи съответните неустойки за изпълнение. Изпълнителят се задължава да 
транспортира имуществото от митническия пункт до военно формирование 52370 
Негушево за своя сметка. Собствеността и риска върху автобусите се прехвърлят от 
Изпълнителя върху Възложителя с подписването на приемо-предавателен протокол в 
мястото на доставка – военно формирование 52370 Негушево. 

6. Прогнозна стойност за изпълнение на поръчката 
Прогнозна стойност на поръчката е 14 800 000.00 (четиринадесет милиона и осем 
стотин хиляди ) лв. без ДДС, в това число за: 

• Първа обособена позиция:  1 200 000 (един милион и двеста хиляди) лева без 
ДДС 

• Втора обособена позиция:  1 600 000 (един милион и шестстотин хиляди) лева 
без ДДС 

• Трета обособена позиция: 3 600 000 (три милиона и шестстотин хиляди) лева 
без ДДС 

• Четвърта обособена позиция:3 200 000 (три милиона и двеста хиляди) лева без 
ДДС 

• Пета обособена позиция:600 000 (шестстотин хиляди) лева без ДДС 
• Шеста обособена позиция:400 000 (четиристотин хиляди) лева без ДДС 
• Седма обособена позиция:1 800 000 (един милион и осемстотин хиляди) лева 

без ДДС 
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• Осма обособена позиция:2 400 000 (два милиона и четиристотин хиляди) лева 
без ДДС 
 

ГЛАВА II 
 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 
 
1. Специфичните изисквания и условия за изпълнение на обществената поръчка 

с предмет, посочен в Глава І, т. 1.1 са съгласно посочените Технически 
спецификации.  

2. Предлаганите автобуси подлежащи на доставка по всяка отделна 
самостоятелно обособена позиция трябва да отговарят в пълен обем на изискванията, 
посочени в съответните Техническите спецификации за всеки автобус. Техническите 
спецификации по самостоятелно обособените позиции и техните номера са посочени 
в Глава V от настоящата документация. 

2.1. Изисквания за цвят на предлаганите автобуси подлежащи на доставка 
(лаково бояджийско покритие) – няма конкретно изискване. 

3. Доставчикът следва да обезпечи гаранционното обслужване на автобусите  
независимо от тяхното местодомуване, като за тази цел да има изградена собствена 
сервизна база и/или договорни отношения с автомобилни сервизи на територията на 
страната в които ще се извършва тази дейност. 

4. Всички доставки по конкретните договори, сключени в срока на действие на 
рамковото споразумение се приемат след оценка на съответствието. Контролът на 
качеството на доставяните изделия, посочени в Глава І т. 1.1 и управлението на 
рекламациите се извършва съгласно клаузите в проекта на рамковото споразумение – 
Глава VI, Приложение № 11 от настоящата документация. 

5. При доставка изделията, посочени в Глава І т.1.1 и по осемте обособени 
позиции да бъдат съпроводени с документи, удостоверяващи тяхното качество и 
произход, съгласно клаузите в проекта на рамковото споразумение - Глава VI, 
Приложение № 11 от настоящата документация.      

6. Материалните средства (Автобуси), предмет на доставка, подлежат на 
кодификация съгласно изискванията на кодификационна клауза, разработена в 
съответствие с принципите на Кодификационната система на НАТО и посочена в 
проекта на рамковото споразумение - Глава VI, Приложение № 11 от настоящата 
документация. 

7. Изисквания за гаранционен срок. 
7.1. Участниците в процедурата следва да предложат гаранционен пробег в 

километри и гаранционен срок в месеци за всички автобуси подлежащи на доставка 
по всяка отделна самостоятелно обособена позиция, за която участват, не по-малък от 
този, посочен в изискванията на съответната Техническа спецификация (съгласно 
Глава V от настоящата документация), като изрично го конкретизират за всеки от 
предлаганите от тях автобуси в приложението към Предложение за изпълнение на 
поръчката -  съгласно образец, Приложение № 6 от документацията. 
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7.2. Гаранционните срокове започват да текат от датата на доставката. 
За дата на доставка на стоката се счита датата на приемане на стоката във 

военното формирование краен получател (52 370-Негушево) и подписване от двете 
страни на Приемо-предавателен протокол, удостоверяващ приемането на автобусите, 
съгласно условията в проекта на рамково споразумение – Глава VI, Приложение № 11 
от настоящата документация. За Възложителя Приемо-предавателният протокол се 
подписва от представител на военното формирование, краен получател. 

8. Други условия и изисквания за изпълнение на поръчката: 
8.1. Условия и изисквания към начина на плащане: 
8.1.1. По банков път, в срок до 30 /тридесет/ календарни дни след доставка и 

представяне в дирекция „Отбранителна аквизиция” на следните документи: 
8.1.1.1. Оригинал на надлежно оформена фактура, подписана от представител 

на изпълнителя и на военното формирование краен получател; 
8.1.1.2. Оригинал на Приемо-предавателен протокол, подписан от представител 

на изпълнителя и на военното формирование краен получател, утвърден от началника 
на формированието краен получател. Същият се изготвя и подписва след изготвянето 
и подписването на протокол за оценка на съответствието (приложение към проекта на 
рамково споразумение, приложен към настоящата документация), който се представя 
в дирекция „Отбранителна аквизиция”; 

8.1.1.3. Акт за приемане и предаване на дълготрайни активи - оригинал и/ или 
складова разписка за приемане/предаване на материални запаси съгласно Закона за 
счетоводството; 

*Приемо-предавателният протокол трябва да съдържа и индивидуализиращите 
данни за автобусите (марка, модел и др.). 

8.1.2. С годишни акредитиви  - неотменяеми, документарни, делими, 
непрехвърляеми, със срок на валидност – срокът на изпълнение на конкретния 
договор плюс 30 (тридесет) календарни дни, но не по-късно от 15-ти декември на 
съответната година. Акредитивът е усвоим след доставка и представяне в банката на 
следните документи: 

8.1.2.1. Оригинал на надлежно оформена фактура, подписана от представител 
на изпълнителя и на военното формирование краен получател; 

8.1.2.2. Оригинал на Приемо-предавателен протокол, подписан от представител 
на изпълнителя и на военното формирование краен получател, утвърден от началника 
на формированието краен получател. Същият се изготвя и подписва след изготвянето 
и подписването на протокол за оценка на съответствието (приложение към проекта на 
рамково споразумение, приложен към настоящата документация). Приемо-
предавателния протокол трябва да съдържа и индивидуализиращите данни за 
автобусите (марка, модел и др.). 

8.1.2.3. Акредитивните условия се уточняват между страните по договора преди 
откриване на акредитива. 

Всяка от страните поема за своя сметка банковите разноски по обслужване на 
акредитива на обслужващата я банка. Възложителят определя начина на плащане и 
размера на акредитива и авансовото плащане във всеки конкретен договор.  
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8.1.3. Авансово плащане – до 100% (сто процента) от стойността на 
конкретния договор. Възложителят определя конкретният процент на авансовото 
плащане за всеки конкретен договор, като плащането ще се извърши в срок до 60 
/шестдесет/ календарни дни, след представяне на следните документи: 

8.1.3.1. Оригинал на фактура за авансово плащане. 
8.1.3.2. Оригинал на неотменяема, безусловна банкова гаранция за авансово 

плащане в размер на 100% от стойността на аванса с валидност 30 /тридесет/ дни след 
последната доставка или застрахователна полица, която обезпечава авансовото 
плащане чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Текстът на банковата 
гаранция и застрахователната полица се уточнява между страните. 

8.1.3.2.1. Когато банковата гаранция за авансово плащане се издава от банка, 
установена извън територията на Р България, същата следва да бъде авизирана или 
потвърдена от българска или международна банка, регистрирана на територията на 
Република България (когато е приложимо).  

8.1.3.2.2. При представяне на гаранция за авансово плащане под формата на 
застраховка, същата следва да отговаря на следните изисквания:  

(1) Застрахователната полица, както и всеки издаден към нея добавък/ анекс, да 
е в оригинал с подпис и печат на застрахователя и указани данни на Застрахователя, 
Застрахования (в качеството и на Застраховащ, тъй като заплаща застрахователната 
премия) и Бенефициента. Допуска се да бъде издадена застрахователна полица с 
няколко екземпляра от нея със статут на оригинали.  

Министерство на отбраната е Бенефициент по застрахователната полица. 
(2) Застрахователната полица да е издадена от Застраховател по смисъла на 

чл.12 от Кодекса за застраховане (бр. 102 на ДВ от 29.12.2015 г.). 
(3) Всички разходи за избор на Застраховател, сключване на застраховката и 

заплащане на застрахователната премия са за сметка Застрахования (изпълнител по 
договора за доставка/услуга/строителство).  

(4) Застрахователната премия да е платена от Застрахования еднократно в 
пълен размер, което се доказва с представяне на заверено копие от платежния 
документ. 

(5) При пълно или частично неизпълнение на задълженията от страна на 
Изпълнителя по договора, Застрахователят неотменимо и безусловно е длъжен да 
изплати на Бенефициента посочената в издаденото от последния Искане (подписано и 
подпечатано) за плащане сума, в рамките на застрахователната сума в 
застрахователната полица.  

Плащането да е в срок до 15 календарни дни след получаване на първо 
надлежно Искане за плащане от Бенефициента по застрахователната полица, 
удостоверяващо, че изпълнителят (застрахован по застрахователната полица) не е 
изпълнил частично или изцяло задълженията си по договора за доставка, независимо 
от евентуални възражения на изпълнителя. Искането за плащане от Бенефициента е 
единственият документ, въз основа на който Застрахователят ще изплаща 
обезщетението.  

Основно покритие по застраховката е неизпълнение на задълженията от страна 
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на Изпълнителя по договора за доставка (застрахован по застрахователната полица, за 
което Бенефициент по застрахователната полица е платил авансово финансови 
средства. Изключени от покритие са сумите, които представляват искания на 
Бенефициента за плащане на неустойки и лихви, както и други вреди, които не са 
упоменати в полицата и не представляват по същество обезпечаване на авансово 
платените финансови средства. 

(6) При договорена възможност за частично/поетапно изпълнение на договора 
за доставка, може да се редуцира размерът на застрахователната сума, посочен в 
застрахователната полица. Редуцирането може да се извърши в застрахователната 
полица само след писмено подписано и подпечатано уведомление от Бенефициент по 
застрахователната полица към Застрахователя за изпълнение на съответна част от 
договора и възможност за редуциране на застрахователната сума.  

(7) При удължаване срока на гаранцията, Изпълнителят по договора за доставка 
е длъжен да представи добавък/анекс към застрахователната полица, в който да е 
точно и ясно записано, че с добавъка/анекса се удължава само и единствено срокът на 
застрахователното покритие и всички останали условия по застрахователната полица 
остават непроменени. При представяне на нова застрахователна полица, същата 
следва да влиза в сила от деня, следващ изтичане на предишната застрахователна 
полица, като всички останали изисквания към нейното съдържание се запазват.  

(8) Самоучастие на Застрахования по застрахователната полица не се допуска. 
(9) Всички права и задължения на Застрахователя, Застрахования и 

Бенефициента да бъдат изписани в пълен обем в полицата, без позоваване на такива в 
други документи. 

(10) При регламентиране в полицата на условията за прекратяване на 
покритието по дадена полица, покритието да се прекратява при настъпване на най-
ранното от следните обстоятелства: 

(10.1) изтичане срока на застрахователната полица, съответно на издадените 
към нея добавъци/анекси за удължаването й (ако има такива); 

(10.2) връщане на оригинала на застрахователната полица от Бенефициента на 
Застрахователя с писмено уведомление от Бенефициента до Застрахователя. 

(11) Застрахованият има право да предостави на Застрахователя копие на 
сключения с Министерство на отбраната договор за доставка и всички други 
необходими документи свързани с него, с изключение на тези, които съдържат 
класифицирана информация или друга информация, която е защитена със закон. 

(12) Проектът на полица се съгласува предварително от Бенефициента преди 
приемане на застрахователната полица като гаранция за авансово плащане. 

(13) Да се представи на Възложителя оригинал или заверено копие на плетежен 
документ за плащане на застрахователна премия. 

 
8.1.4. Редукцията на авансовото плащане ще се извършва пропорционално на 

преведения аванс от стойността на доставените по фактура стоки. Редуцирането ще 
се осъществява след изпълнение на доставка и представяне от изпълнителя в 
дирекция „Отбранителна аквизиция” на следните документи: 
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8.1.4.1. Оригинал на надлежно оформена фактура, подписана от представител 
на изпълнителя и на военното формирование краен получател; 

8.1.4.2. Оригинал на Приемо-предавателен протокол, подписан от  
представител на изпълнителя и на военното формирование краен получател, утвърден 
от началника на формированието краен получател. Същият се изготвя и подписва 
след изготвянето и подписването на протокол за оценка на съответствието 
(приложение към проекта на рамково споразумение, приложен към настоящата 
документация), който се представя в дирекция „Отбранителна аквизиция”;  

* Приемо-предавателния протокол трябва да съдържа и индивидуализиращите 
данни за автобусите (марка, модел и др.). 

За останалата сума до пълната стойност на договора – плащане след 
изпълнение на доставката, по банков път, в срок до 30 дни след представяне  на 
документите по т. 8.1.1. 

Плащането ще се извършва в лева за български фирми и в евро за 
чуждестранни фирми. 

8.1.5. Всички банкови разходи за издаване и авизиране на банковата гаранция 
са за сметка на Изпълнителя. 

8.1.6. При сключването на рамково споразумение за обществена поръчка ще 
бъде съобразено българското законодателство по ДДС. 

8.1.7. Допуска се съчетаване на посочените по-горе форми на плащане. 
8.1.8. Начинът на плащане и процентът на авансовото плащане/акредитива ще 

се определят при сключване на всеки конкретен договор в срока на рамковото 
споразумение. 

8.1.9. Ако някои от представените документи (банкова гаранция, застраховка, 
фактура, сертификат, гаранционна карта и др.) са на чужд език, изпълнителят е 
длъжен да осигури техния превод на български език. 

ЗАБЕЛЕЖКА: Начинът на плащане по всеки конкретен договор, сключен по 
рамковото споразумение ще бъде посочен от Възложителя в Поканата за сключване 
на конкретен договор до потенциалния изпълнител. 

 
8.2. Изисквания към условията и размера на гаранцията за изпълнение за 

сключен конкретен договор: 
При подписване на всеки конкретен договор за изпълнение по предмета на 

рамковото споразумение, участникът избран за изпълнител, трябва да представи 
гаранция за изпълнение на договора в размер на 5% от стойността на договора без 
ДДС и срок на валидност не по-малък от 30 (тридесет) календарни дни след крайния 
срок за изпълнение на задълженията по договора, в т.ч. и задълженията по 
гаранционното поддържане на доставените автобуси. (само при представена 
гаранция за изпълнение на договора под формата на банкова гаранция/ 
застрахователна полица). 

8.2.1. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията 
за изпълнение по сключен конкретен договор, която може да бъде както следва: 
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8.2.1.1. Паричен превод по банков път по сметка на: Министерство на 
отбраната, дирекция "Финанси" в Българска Народна Банка, гр. София, пл. 
„Александър І” № 1  IBAN: BG 96 BNBG 9661 3300 1522 01; 

или 
8.2.1.2. Безусловна и неотменима банкова гаранция за изпълнение – оригинал;  
или 
8.2.1.3. Застраховка, обезпечаваща изпълнението чрез покритие на 

отговорността на изпълнителя - оригинал.  
8.2.2. Когато гаранциите за изпълнение са под форма на банкова гаранция, 

изискването е всяка банкова гаранция да бъде безусловна и неотменима, като текстът 
й се съгласува предварително с Възложителя. 

8.2.3. Банковите гаранции/ застрахователните полици служат за обезпечаване 
на точното и своевременно изпълнение на задълженията на Изпълнителя по договора. 

8.2.4. Върху посочените гаранции Възложителят не дължи лихви за периода, 
през който средствата законно са престояли при него. 

8.2.5. Сумите по гаранциите за изпълнение/ застрахователните суми по 
застрахователните полици се усвояват/ изплащат изцяло или частично в случай на 
пълно или частично неизпълнение на задължения по договора, пропорционално на 
неизпълнената част. При забава в изпълнението на договора, изпълнителят е длъжен 
да удължава крайният срок по банковите гаранции/ застрахователните полици със 
срок не по-малък от 30 (тридесет) календарни дни след крайния срок за приключване 
на изпълнението на задълженията по договора при отчитане на забавата. 

8.2.6. Възложителят освобождава 90% от гаранцията за  изпълнение в срок до 
30 (тридесет) дни след приключване на задълженията по доставка на автобусите по 
всеки конкретен договор, като има право да приспадне от гаранцията дължимите 
неустойки вследствие на забава, пълно или частично неизпълнение на задълженията 
по доставката. 

8.2.7. Възложителят освобождава останалите 10% от гаранцията за изпълнение  
в срок до 30 (тридесет) дни след приключване изпълнението на задълженията по 
гранционното поддържане на доставените автобуси по всеки конкретен договор, като 
има право да приспадне от гаранцията дължимите неустойки вследствие забава при 
изпълнение на задълженията по гранционното поддържане на доставените автобуси. 

8.2.8. В случай, че гаранцията по т. 8.2. от настоящата Глава е под формата на 
банкова гаранция и е издадена от банка, намираща се извън територията на Р 
България, същата да бъде авизирана или потвърдена от банка, намираща се на 
територията на Р България. 

Всички банкови разходи за издаване и авизиране на банковата гаранция са за 
сметка на Изпълнителя. 

 
Ако участникът или избраният Изпълнител е българско лице, всички разходи 

свързани с гаранциите са за сметка на  Изпълнителя. 
Ако участникът или избрания Изпълнител е чуждестранно лице, всички 

банкови разходи по превода извън територията на Р България, свързани с гаранциите 
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са за негова сметка, а всички банкови разходи на територията на Р България свързани 
гаранциите са за сметка на Възложителя.  

При преводи SWIFT BIC код на Банката на получателя и IBAN са задължителен 
реквизит на платежните документи.  

8.2.9. В случай, че гаранцията по т. 8.2. от настоящата Глава е под формата на 
Застраховка, обезпечаваща изпълнението чрез покритие на отговорността на 
изпълнителя, същата следва да отговаря на следните изисквания:  

(1) Застрахователната полица, както и всеки издаден към нея добавък/ анекс, да 
е в оригинал с подпис и печат на застрахователя и указани данни на Застрахователя, 
Застрахования (в качеството и на Застраховащ, тъй като заплаща застрахователната 
премия) и Бенефициента. Допуска се да бъде издадена застрахователна полица с 
няколко екземпляра от нея със статут на оригинали.  

Министерство на отбраната е Бенефициент по застрахователната полица. 
(2) Застрахователната полица да е издадена от Застраховател по смисъла на 

чл.12 от Кодекса за застраховане (бр. 102 на ДВ от 29.12.2015 г.). 
(3) Всички разходи за избор на Застраховател, сключване на застраховката и 

заплащане на застрахователната премия са за сметка Застрахования (изпълнител по 
договора за доставка).  

(4) Застрахователната премия да е платена от Застрахования еднократно в 
пълен размеркоето се доказва с представяне на заверено копие от платежния 
документ. 

(5) При пълно или частично неизпълнение на задълженията от страна на 
Изпълнителя по договора, Застрахователят неотменимо и безусловно е длъжен да 
изплати на Бенефициента посочената в издаденото от последния Искане (подписано и 
подпечатано) за плащане сума, в рамките на застрахователната сума в 
застрахователната полица.  

Плащането да е в срок до 15 календарни дни след получаване на първо 
надлежно Искане за плащане от Бенефициента по застрахователната полица, 
удостоверяващо, че изпълнителят (застрахован по застрахователната полица) не е 
изпълнил частично или изцяло задълженията си по договора за доставка, независимо 
от евентуални възражения на изпълнителя. Искането за плащане от Бенефициента е 
единственият документ, въз основа на който Застрахователят ще изплаща 
обезщетението.  

Основно покритие по застраховката са всички суми за дължими неустойки и 
лихви и други уговорени обезщетения, начислени във връзка с претенции на 
Бенефициента към Изпълнителя.  

(6) При договорена възможност за частично/поетапно изпълнение на договора 
за доставка, може да се редуцира размерът на застрахователната сума, посочен в 
застрахователната полица. Редуцирането може да се извърши в застрахователната 
полица само след писмено подписано и подпечатано уведомление от Министерство 
на отбраната към застрахователя.  

(7) При удължаване срока на гаранцията, Изпълнителят по договора за доставка 
е длъжен да представи добавък/анекс към застрахователната полица, в който да е 
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точно и ясно записано, че с добавъка/анекса се удължава само и единствено срокът на 
застрахователното покритие и всички останали условия по застрахователната полица 
остават непроменени. При представяне на нова застрахователна полица, същата 
следва да влиза в сила от деня, следващ изтичане на предишната застрахователна 
полица, като всички останали изисквания към нейното съдържание се запазват.  

(8) Самоучастие на Застрахования по застрахователната полица не се допуска. 
(9) Всички права и задължения на Застрахователя, Застрахования и 

Бенефициента да бъдат изписани в пълен обем в полицата, без позоваване на такива в 
други документи. 

(10) При регламентиране в полицата на условията за прекратяване на 
покритието по дадена полица, покритието да се прекратява при настъпване на най-
ранното от следните обстоятелства: 

910.1) изтичане срока на застрахователната полица, съответно на издадените 
към нея добавъци/анекси за удължаването й (ако има такива); 

(10.2) връщане на оригинала на застрахователната полица от Бенефициента на 
Застрахователя с писмено уведомление от Бенефициента до Застрахователя. 

(11) Застрахованият има право да предостави на Застрахователя копие на 
сключения с Министерство на отбраната договор за доставка и всички други 
необходими документи свързани с него, с изключение на тези, които съдържат 
класифицирана информация или друга информация, която е защитена със закон. 

(12) Проектът на полица се съгласува предварително от Бенефициента преди 
приемане на застрахователната полица като гаранция за изпълнение. 
 

ГЛАВА III 
УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА,  
ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА 

 
Възложителят обявява на интернет страницата на Министерството на отбраната 

(профила на купувача http://pp.mod.bg/MO-DOA-2017-0031) Решението за 
откриване на процедурата, Обявлението за обществената поръчка и настоящата 
Документация за обществената поръчка. 

1. Общи условия за участие в процедурата: 
1.1. В обявената открита процедура може да участва всяко българско или 

чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, което 
отговаря на изискванията, предвидени в Закона за обществените поръчки (ЗОП), 
Правилника за прилагане на ЗОП и в другите нормативни актове, приложими към 
предмета на обществената поръчка, както и на изискванията на Възложителя, 
посочени в настоящата документация за участие. 

1.2. До класиране в процедурата се допуска само участник, чиито документи, 
свързани с участието в процедурата, отговарят в пълен обем на всички обявени от 
Възложителя условия и изисквания, посочени в обявлението и настоящата 
документация за обществената поръчката. 



 
15 

1.3. Изисквания относно годността (правоспособността) за упражняване на 
професионална дейност - Възложителят не поставя изисквания към участниците 
относно годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност. 

1.4. Изисквания към икономическото и финансовото състояние на 
участниците - Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово 
състояние на участниците. 

1.5. Изисквания към технически и професионални способности на 
участниците – Възложителят поставя изисквания за технически и професионални 
способности по чл. 63, ал. 1, т. 1  от ЗОП : 

1.5.1. Независимо дали участва за една, няколко или всички обособени позиции 
Участникът трябва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с 
тези на поръчката, най-много за последните три години от датата на подаване на 
офертата. Поставеното изискване се доказва с документи по чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП - 
списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената 
поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство 
за извършената доставка (референции, публични регистри, удостоверения и др.) по 
преценка на участника и които участникът, определен за изпълнител представя преди 
сключване на рамково споразумение за обществена поръчка. При подаване на оферта 
участниците декларират съответствието с този критерий за подбор само като 
попълват съответния раздел в ЕЕДОП. Под „сходни“ се разбира „доставка на 
автобуси“. Документите могат да бъдат изискани и при условията на чл.67, ал.5 от 
ЗОП.  

Участникът трябва да е изпълнил през изискуемия период поне две доставки, 
като общият брой на автобусите за тези доставки е не по-малко от пет, независимо 
дали участва за една, няколко или всички обособени позиции. 

1.6. Използване на капацитета на трети лица. 
1.6.1. Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо 

от правната връзка между тях по отношение на критериите, свързани с техническите 
и професионални възможности. 

1.6.2. Участникът декларира в ЕЕДОП информация за обстоятелствата по 
т.1.6.1 (използване капацитета на трети лица).  

1.6.3. Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да 
може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за 
поетите от третите лица задължения, преди подписване на рамково споразумение, ако 
бъде избран за изпълнител.  

1.6.4. Третите лица трябва да отговарят на критериите за подбор, за доказването 
на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице 
основанията за отстраняване от процедурата, посочени в Обявлението за поръчката. 
Третото лице подава (попълва) отделен ЕЕДОП. 

1.6.5. Възложителят изисква участника да замени посоченото от него трето 
лице, ако то не отговаря на някое от условията по т. 1.6.4.  

1.7. Срок на валидност на офертите: 
Офертите следва да бъдат със срок на валидност – 4 /четири/ месеца, считано 
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от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата. 
Срокът на валидност на офертите е времето, през което участникът е обвързан с 

условията на представената от него оферта. Възложителят може да поиска писмено 
(чрез писмо или факс) от класирания участник да удължи срока на валидност на 
офертата си до момента на сключване на договора за обществената поръчка.  

1.8. Обменът на информация ще се извършва по пощата, по факс, по 
електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и 
електронния подпис или чрез комбинация от тези средства по избор на Възложителя 
на български език. Всички действия на Възложителя към участниците са в писмен 
вид. 

2. Указания за подготовка на документите, свързани с участие в 
процедурата: 

2.1. При изготвяне на документите за участие, участникът да се придържа 
точно към изискванията на ЗОП и тези, посочени от Възложителя, както са 
формулирани в решението за откриване на процедурата, обявлението за поръчката, 
настоящата документация за обществената поръчка и да бъдат оформени по 
приложените към документацията образци и съгласно указанията в настоящата 
документация.  

2.2. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в 
процедурата може да промени, допълни или да изтегли офертата си. 

2.3. Всеки участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка има 
право да представи само една оферта в документите свързани с участието в 
процедурата за една или няколко самостоятелно обособени позиции. Не се допускат 
варианти.  

2.4. Всеки документ се подписва и подпечатва от представляващия 
дружеството или от надлежно упълномощено лице да представлява съответния 
участник. 

2.5. Документите, свързани с участието в процедурата се представят на 
хартиен носител в запечатана непрозрачна опаковка, съгласно чл. 47, ал. 2, ал. 3 и ал. 
9 от Правилника за прилагане на ЗОП (ППЗОП) от участника или надлежно 
упълномощен от него представител, лично или чрез пощенска или друга куриерска 
услуга с препоръчана пратка с обратна разписка. Върху плика участникът изписва: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Министерство на отбраната, 
дирекция „Отбранителна аквизиция” 

гр. София, 1080, ул. „Иван Вазов” № 12, ет. 5 
ДОКУМЕНТИ 

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с 
предмет: „Доставка на нови и рециклирани и/или използвани автобуси – 
рамково споразумение“ за обособена/и позиция/и №/№№ ……… - „…………..“ 

и следната информация: наименование на участника (включително 
участниците в обединението /когато е приложимо/), адрес за кореспонденция, 
телефон, факс и електронен адрес. 
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2.5.1. В общата опаковка по т. 2.5 трябва да се съдържат (включва) 
документи, както следва: 

2.5.1.1. Поставят се документите и информацията, изисквани от Възложителя, 
отнасящи се до личното състояние, критериите за подбор, техническото предложение 
на участника и опис на представените документи. 

и 
2.5.1.2. Отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани 

ценови параметри за обособена позиция № ... ” на ……. (името на участника) за 
….. (предмет на обществената поръчка), който съдържа ценовото предложение на 
участника, съобразно посочените изисквания на настоящата документация.  

2.5.2. Съгласно чл. 47, ал.9 от ППЗОП, когато участник подава оферта за 
повече от една обособена позиция, в общата опаковка по т. 2.5  за всяка от 
позициите се представят поотделно комплектувани документи отнасящи се до 
техническото предложение на участника и отделни непрозрачни пликове с 
надпис „Предлагани ценови параметри за обособена позиция №…..” на ……. (името 
на участника) за ….. (предмет на обществената поръчка) за всяка една от 
обособените позиции, за които участва. 

Под отделно комплектувани документи се разбира „..Поставени в отделни 
надписани папки или по друг начин, със съответното словесно означение, който 
недвусмислено показва за коя обособена позиция се отнасят...“. 

2.6. При приемане на офертата върху опаковката по т. 2.5.  ще се отбележат 
поредния номер, датата и часа на получаването и данните ще се запишат във входящ 
регистър, за което на приносителя ще се издаде документ. 

2.7. Не се приемат оферти за участие в процедурата и се връщат незабавно на 
участниците оферти, представени след изтичане на крайния срок или в незапечатана 
опаковка или с нарушена цялост. Тези обстоятелства се записват във входящия 
регистър. 

2.8. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде 
подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелно оферта. В 
процедурата за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо 
лице може да участва само в едно обединение. 

2.9. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в 
процедурата. 

2.10. Всички документи в опаковката трябва да бъдат изготвени на български 
език или в превод на български език, като по отношение на документа за регистрация 
или документа за самоличност, превода да е официален. Ако в нея са включени 
документи, референции и/или сертификати на чужд език, същите трябва да са 
придружени и с превод на български език. Всички документи, за които не са 
представени оригинали, и за които не се изисква нотариална заверка, трябва да са 
заверени (когато са фотокопия) с „Вярно с оригинала” и подпис на лицето, 
представляващо участника. 

2.11. Документите свързани с участието в процедурата трябва да се представят 
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в дирекция „Отбранителна аквизиция“ на адрес: гр. София - 1080, ул. „Иван Вазов“ № 
12, ет. 5 (сградата на „Военно издателство“).  
 

3. Указания за представяне и съдържание на документите, свързани с 
участието в процедурата: 

Документите в общата опаковка се представят съгласно изискванията на чл. 47, 
ал.1, ал. 2, ал. 3 и ал. 9 от ППЗОП и съобразно указанията, дадени в настоящата 
документация. Същите следва да отговарят на изискванията на ЗОП и ППЗОП. 

Документите свързани с участието в процедурата се изготвят по приложените в 
настоящата документацията образци.  

Общата опаковка по т. 2.5 включва (трябва да съдържа) документи, както 
следва: 

3.1. Поставят се документите и информацията, изисквани от Възложителя, 
отнасящи се до личното състояние, критериите за подбор, оферта (техническото 
предложение и ценово предложение) и опис на представените документи, както 
следва: 

3.1.1. Опис на представените документи, подписан от участника – съгласно 
образец Приложение № 1, Глава VI от настоящата документация. 

 
3.1.2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – 

съгласно образец Приложение № 2, Глава VI от настоящата документация, попълнен 
от съответните лица в съответствие с изискванията на чл. 67 от ЗОП, чл. 41 от 
ППЗОП и условията на Възложителя. Когато участник в процедурата е обединение, 
което не е юридическо лице, приложението се попълва за всяко физическо или 
юридическо лице, включено в обединението. Когато участник в процедурата е 
чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения то се представя 
и в официален превод. 
 

Възложителят отстранява от участие в процедурата всеки участник, за когото 
са налице основания за отстраняване, свързани с личното състояние на 
участниците, както следва: 

• По чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1, т.1 от ЗОП. Отсъствието на тези 
обстоятелства, както и описание на предприетите мерки за надеждност /когато е 
приложимо за участника/се декларира в част трета от ЕЕДОП.  

Участникът за когото са налице основанията по чл.54, ал.1 и по чл.55, ал.1, т.1 
от ЗОП има право да предприеме мерки за доказване на надежност съгласно чл.56, 
ал.1 от ЗОП.  Като доказателства за надеждността на участника се представят 
документите по чл.45, ал.2 от ППЗОП. 

• По чл. 107 от ЗОП. 
• По чл.3, т.8 във връзка с чл.5, ал.1, т.3 от Закона за икономическите и 

финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 
преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните собственици 
(ЗИФОДРЮПДРКЛТДС). В случай, че процедурата е приключила със сключен 
договор с такова лице, последиците са съгласно чл.5, ал.1, т.3, буква "б"  и ал.2 от 
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ЗИФОДРЮПДРКЛТДС. Тези обстоятелства се декларират в част трета, буква "Г" от 
ЕЕДОП. 

• По чл.327"б" от Закона за отбраната и въоръжените сили на Р България 
(ЗОВСРБ) и при липса на декларация по чл.327, ал.1 от ЗОВСРБ. 

Отсъствието на обстоятелствата по чл.327 "б" от ЗОВСРБ се декларира в част 
III, буква „Г“ от ЕЕДОП, а за отсътсвието на обстоятелствата по чл.327, ал.1 от 
ЗОВСРБ се представя декларация към ЕЕДОП. 

•    По чл.101, ал.11 от ЗОП.  
В част III, буква „Г“ от ЕЕДОП се декларира отсъствието на обстоятелства по 

чл.101, ал.11 от ЗОП, както и отсъствието на присъда за престъпление по чл.194-208; 
чл.213а-217; чл.219-252 и чл.254а-260 от НК. Възложителят счита част III, буква „Г“ 
от ЕЕДОП за коректно попълнена в случай, че участникът е избрал отговор „Да“ или 
„Не“, съобразно това дали спямо него са или не са приложими изброените по-горе 
специфични национални основания за изключване. При отговор „Да“ участникът 
попълва и следващото поле. 

Информация относно липсата или наличието на обстоятелства за престъпни 
обстоятелства се попълва в ЕЕДОП както следва: 

В част ІІІ, буква А участникът следва да предостави информация относно 
присъди за следните престъпления: 

Участие в престъпна организация – по чл. 321 и 321а от НК; 
Корупция – по чл. 301 – 307 от НК; 
Измама – по чл. 209 – 213 от НК; 
Терористични престъпления или престъпления, които са свързани с 
терористични дейности - по чл. 108а, ал. 1 от НК; 
Изпиране на пари или финансиране на тероризъм – по чл. 253, 253а, или 253б 

от НК и по чл. 108а, ал. 2 от НК; 
Детски труд и други форми на трафик на хора – по чл. 192а или 159а - 159г от 

НК. 
Участниците посочват информация за престъпления, аналогични на посочените 

при наличие на присъда в друга държава членка или трета страна. 
Информация относно липсата или наличието на обстоятелства за престъпления 

по чл.172 и чл. 352 – 353е от НК се попълва в Част ІІІ, буква В, поле 1 от ЕЕДОП. 
При отговор „Да“ участникът посочва: Дата на влизане в сила на присъдата и 
фактическото и правното основание за постановяването й; Срока на наложеното 
наказание. 

3.1.3. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност 
(когато е приложимо). 

3.1.4. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо 
лице – копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на 
обединението, както и следната информация във връзка с обществената поръчка – 
правата и задълженията на участниците в обединението, разпределението на 
отговорността между членовете на обединението, дейностите, които ще изпълнява 
всеки член на обединението (когато е приложимо). 
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3.1.5. Декларация по чл. 327, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените 
сили на Република България (ЗОВСРБ) – съгласно образец Приложение № 3, 
Глава VI от настоящата документация.  

Декларацията се подписва от лицето/та, което/които управлява/т и 
представлява/т участника. 

Декларацията се представя към ЕЕДОП. 
 
Когато участникът предвижда участие на подизпълнители или капацитета на 

трети лица, документите по т.3.1.2, т.3.1.3, 3.4 и 3.1.5 се представят за всеки от тях. 
 

3.1.6. Декларация за конфиденциалност по чл.102, ал.1 от ЗОП - съгласно 
образец Приложение № 8, Глава VI от настоящата документация (прилага се при 
необходимост, само при наличие на информация с конфиденциален характер). 
 
Критериите за подбор са еднакви за всички обособени позиции. Доказателства и 
информацията за съответствието с тях се декларира еднократно в ЕЕДОП и се 
отнася за всички обособени позиции. 

 
3.1.7. Оферта, която включва: 
3.1.7.1. Техническо предложение, съдържащо: 
(1) Документ за упълномощаване (нотариално заверено пълномощно), когато 

лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника (когато е 
приложимо). 

(2) Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 
спецификации и изискванията на Възложителя - съгласно образец Приложение № 5 
и Приложение № 6, Глава VI от настоящата документация. 

(3) Списък на сервизна база, собствена и/или на договорни отношения на 
територията на страната в които ще се извършва гаранционното обслужване на 
автобусите - съгласно образец Приложение № 6, Глава VI от настоящата 
документация. 

(4) Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на рамково 
споразумение – съгласно образец Приложение № 4, Глава VI от настоящата 
документация. 

(5) Декларация за срока на валидност на офертата - съгласно образец 
Приложение № 7, Глава VI от настоящата документация 
и 

3.1.8. Отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови 
параметри за обособена позиция № ... ” на ……. (името на участника) за ….. 
(предмет на обществената поръчка). Поставя се ценовото предложение на 
участника, съгласно Приложение № 9 (за участници – български юридически или 
физически лица) или Приложение № 10 (за участници– юридически лица, 
регистрирани извън територията на Република България, на територията на държава 
членка на Европейския съюз /с изключение на Република България/) или 
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Приложение № 10.1 (за участници – юридически лица, регистрирани извън 
територията на Република България, на територията на трета държава /която не е 
член на Европейския съюз), Глава VI от настоящата документация и съгласно 
указанията и забележките в тях. 

Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, в 
общата опаковка по т. 2.5  за всяка от позициите се представят поотделно 
комплектувани документи отнасящи се до техническото предложение на участника и 
отделни непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри за 
обособена позиция №…..” на ……. (името на участника) за ….. (предмет на 
обществената поръчка), съдържащи ценовото предложение за всяка една от 
обособените позиции, за които участва. 

4. Участниците, чийто оферти не отговарят на изискванията на Закона за 
обществените поръчки и настоящата документация за участие, ще се отстраняват от 
участие и ценовото им предложение няма да се разглежда. 
 

ГЛАВА IV 
 

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ.  
МЕТОДИКА ЗА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ, ОТНОСИТЕЛНА 

ТЕЖЕСТ И НАЧИН НА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОЦЕНКАТА ПО ВСЕКИ 
ПОКАЗАТЕЛ.  

ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА, РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНЯВАНЕ И 
КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

 
1. Критерий за възлагане: 
Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната 

оферта за всяка една от обособените позиции. 
Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерий за 

възлагане „оптимално съотношение качество/цена“ за всяка една от обособените 
позиции. 

1.1. За всяка от обособени позиции №№ 1, 2, 3 и 4 се оценяват показатели с 
тежест, както следва: 

К1 – показател за оценка на Общата цена в лева без ДДС (за участници - 
юридически или физически  лица, регистрирани извън територията на Република 
България, на територията на трета държава /която не е член на Европейския съюз/ 
- без ДДС с включено мито) за всички автобуси, посочени в  таблица в т.1.3 за 
съответната обособена позиция от настоящата документация, с относителна тежест в 
комплексна оценка на офертата  – 60 %; 

К2 – показател за оценка на общият брой места за съответната обособена 
позиция  с относителна тежест в комплексна оценка на офертата – 15 %; 

К3 – показател за оценка на гаранционен пробег (в километри) с относителна 
тежест в комплексна оценка на офертата  – 10 %; 
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K4 – показател за оценка на гаранционен срок (в месеци), с относителна тежест 
в комплексна оценка на офертата - 15 %. 

 
Оценка на офертите (К общо): 

                    К общо = K1 + K2 + K3 + К4 

Начин на изчисляване по всеки показател: 

                            Min. предложената обща цена за всички автобуси  
                                     за съответната обособена позиция  

       К1. =         ………………………………………………..………… ………………….. x 60 %, 
                        Предложената от участника обща цена за всички автобуси 
                                     за съответната обособена позиция  

 
 
                            Предложеният общ брой места във всички автобуси  

                                     за съответната обособена позиция  
       К2. =         ………………………………………………..………… ………………….. x 15 %, 

                        Max. предложен общ брой места за всички автобуси 
                                     за съответната обособена позиция  

 
 

Предложеният от участника гаранционен пробег в километри  
за съответната обособена позиция 

       К2 .  =    …………………………………………………………………………… х 10 % 
mаx. предложен  гаранционен пробег в километри 

за съответната обособена позиция 
 
 

Предложеният от участника гаранционен срок в месеци  
за съответната обособена позиция 

     К3 .  =    …………………………………………………………………………… х  15 % 
mаx. предложен гаранционен срок в месеци 

 за съответната обособена позиция 
Забележка: 

• За всяка една от самостоятелно обособените позиции, стойността на 
комплексната оценка на офертата на даден участник може да достигне най-много 
единица и ще бъде разглеждана с точност до втория знак след десетичната запетая. 
                     

1.2. За всяка от обособени позиции №№ 5, 6, 7 и 8 се оценяват показатели с 
тежест, както следва: 

К1 – показател за оценка на средна цена за едно място в лева без ДДС (за 
участници - юридически или физически  лица, регистрирани извън територията на 
Република България, на територията на трета държава /която не е член на 
Европейския съюз/ - без ДДС с включено мито), посочени в таблица в т.1.3 за 
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съответната обособена позиция от настоящата документация, с тежест  – 65 %; 
К2 – показател за оценка на среден гаранционен пробег (в километри) с 

относителна тежест в комплексна оценка на офертата  – 10 %; 
K3 – показател за оценка на среден гаранционен срок (в месеци), с относителна 

тежест в комплексна оценка на офертата - 25 %. 
 

Оценка на офертите (К общо): 
                     
К общо = K1 + K2 + K3 

 
Начинът на изчисление по всеки показател: 

 
                  Min. предложената средна цена за едно място за съответната обособена позиция  
       К1. =         ………………………………………………..………… ………………………….. x 65 %, 
              Предложената от участника средна цена за едно място за съответната обособена позиция 
 
 

Предложеният от участника среден гаранционен пробег в километри  
за съответната обособена позиция 

       К2 .  =    …………………………………………………………………………… х 10 % 
mаx. предложен среден гаранционен пробег в километри  

за съответната обособена позиция 
 
 

Предложеният от участника среден гаранционен срок в месеци  
за съответната обособена позиция 

     К3 .  =    …………………………………………………………………………… х 25 % 
mаx. предложен среден гаранционен срок в месеци  

за съответната обособена позиция 
Забележка: 
1. Средната цена за едно място се изчислява като общата цена за всички автобуси по 
съответната обособена позиция се разделя на общия брой места във всички автобуси 
за съответната обособена позиция. 
2. Средният гаранционен пробег в километри/среден гаранционен срок в месеци се 
изчислява като сумата на посочените от участника величини за гаранционен 
пробег/срок в километри/месеци за всички автобуси по съответната обособена 
позиция се разделя на общия брой автобуси за съответната обособена позиция. 
 
3. За всяка една от самостоятелно обособените позиции, стойността на комплексната 
оценка на офертата на даден участник може да достигне най-много единица и ще 
бъде разглеждана с точност до втория знак след десетичната запетая.                    

Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, с предимство 
се класира офертата, в която се съдържат по-изгодни предложения, преценени в 
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следния ред: 
• по-ниска предложена цена; 
• по-изгодно предложение по показател „гаранционен срок в месеци“; 
• по-изгодно предложение по показател „гаранционен пробег в километри“.  

 
На първо място за всяка отделна самостоятелно обособена позиция се класира 
участникът получил най-висока комплексна оценка съгласно методиката за 
оценка на офертите. 

 
При наличие на каквито и да било аритметични грешки и различия между 

предложените от участника единични и общи цени, както и калкулираната обща 
стойност, комисията няма да ги преизчислява, нито ще дава възможност за 
отстраняването им. Не се допуска посочване на нулеви стойности. Не се допуска 
празни редове (липса на данни) в ценовото предложение. При наличие на такива 
обстоятелства, участникът се отстранява от участие. 
2. Провеждане на процедурата, разглеждане, оценяване и класиране на офертите 

2.1. Отваряне на получените оферти е публично и протича по реда на чл. 54, ал. 
3-5 от ППЗОП. 

2.2. Офертите се разглеждат, оценяват и класират по отделно за всяка 
самостоятелна обособена позиция, съгласно посочения критерий за възлагане от 
комисия, назначена със заповед на Възложителя по реда на чл. 51 от ППЗОП, във 
връзка с чл. 103 от ЗОП. 

2.3. Комисията разглежда документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за 
съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, 
поставени от възложителя, и съставя протокол. Когато установи липса, непълнота 
или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа 
грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за 
подбор, комисията ги посочва в протокола по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП и изпраща 
протокола на всички участници в деня на публикуването му в профила на купувача. В 
срок до 5 работни дни от получаването на протокола участниците, по отношение на 
които е констатирано несъответствие или липса на информация, могат да представят 
на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или 
допълнена информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща 
и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на 
оферти. След изтичане на горния срок комисията проверява съответствието на 
документите, включително допълнително представените, с изискванията за подбор, 
поставени от Възложителя. Комисията не разглежда техническите предложения на 
участниците, за които е установено, че не отговарят на изискванията за лично 
състояние и на критериите за подбор.  

2.4. Комисията обявява най-малко чрез съобщение в профила на купувача на 
адрес: http://pp.mod.bg/MO-DOA-2017-0031 не по-късно от два работни дни преди 
датата на отваряне на ценовите предложения датата, часа и мястото на отварянето. На 
отварянето на плика с надпис „ Предлагани ценови параметри“ (за всяка обособена 

http://web.apis.bg/p.php?i=2785875#p29453764
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позиция) могат да присъстват лицата по чл. 54, ал. 2 от ППЗОП. Комисията ще 
отвори плика (за всяка обособена позиция) с предложената цена само на участниците, 
чиито оферти отговарят в пълен обем на всички предварително обявени от 
Възложителя условия и изисквания, посочени в документацията. Комисията обявява 
резултатите от оценяването на офертите по другите показатели, отваря ценовите 
предложения и ги оповестява. 

2.5. Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с 
предварително обявените от възложителя условия като прилага обявената в 
документацията методика за комплексна оценка на офертите. При сравняване на 
ценовите предложения на допуснатите участници и извършване на класирането, 
единичните цени и общите стойности без ДДС от ценовите предложения на 
участниците – регистрирани извън територията на Р България, посочени в евро ще се 
преизчисляват в лева по официалния курс на БНБ: 1 евро = 1,95583 лева (само в 
случай, че има подадени оферти от чуждестранни участници). 

 
2.6. Възложителят изпраща решението за избор на изпълнител в тридневен срок 

от издаването му. 
2.7. Участниците могат да се запознаят с протокола от дейността на комисията, 

който се публикува на профила на купувача на Интернет страницата на 
Министерството на отбраната в деня на изпращане на решението. 

Документация за участие в процедурата не се закупува. Възложителят 
предоставя пълен електронен достъп до документацията за участие в откритата 
процедура на следния адрес: http://pp.mod.bg/MO-DOA-2017-0031    

 
Краен срок за представяне на офертите – до 17:30 часа на деня посочен в т. 

IV.2.2 от Обявлението за обществената поръчка. След този срок оферти няма да 
се приемат от Възложителя. 

 
3.Сключване на рамково споразумение 

3.1. Рамковото споразумение ще се сключи по образеца, съгласно Глава VI, 
Приложение № 11 от настоящата документация с първите до трима класирани 
участника определен/и за потенциален/ни изпълнител/и на обществената поръчка за 
всяка една от обособените позиции. 

Рамково споразумение може да се сключи и с по-малко от трима потенциални 
изпълнители на обществената поръчка за всяка една от обособените позиции ако не 
са налице достатъчен брой участници, които отговарят на критериите за подбор, или 
достатъчен брой оферти, които отговарят на предварително обявените условия на 
Възложителя. 

3.2. При подписване на Рамковото споразумение определените за потенциални 
изпълнители участници, следва да представят документите по чл. 67, ал. 6 и чл. 112, 
ал. 1, т. 1, т. 3 и т. 4 от ЗОП. 

4. Сключване на конкретен договор въз основа на рамково споразумение 
по реда на чл. 82 от ЗОП за всяка една от обособените позиции. 

http://web.apis.bg/p.php?i=2785875#p29453783
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4.1. Възложителят сключва рамковото споразумение с едно лице по реда на 
чл. 82, ал. 2 от ЗОП. 

4.2. Когато рамковото споразумение е сключено с повече от едно лице, 
Възложителят в съответствие с чл. 82, ал. 3 от ЗОП за всеки конкретен договор, който 
предстои да бъде сключен, провежда вътрешен конкурентен избор за определяне на 
изпълнител по реда на чл. 82, ал. 4 от ЗОП. 

4.3. Офертите за конкретен договор се изготвят в съответствие с рамковото 
споразумение и съдържат предлагана цена за съответната поредна година. 

4.4. Назначена от Възложителя комисия за разглеждане и класиране на 
офертите проверява единичните цени, предложени от потенциалните изпълнители, 
които не трябва да надвишават единичните цени по рамковото споразумение за 
съответната година и съответната обособена позиция. 

4.5. Участникът може да предложи в своята оферта за сключване на 
конкретен договор по-голям гаранционен пробег/гаранционнен срок от този, 
предложен по рамковото споразумение за съответната година и съответната 
обособена позиция.  

4.6. Възложителят ще определи изпълнител на обществената поръчка въз 
основа на оценка на офертите по следните критерии: 

За обособени позиции №№ 1, 2, 3 и 4: 
По критерий за възлагане – най-ниска  „Цена за едно място“ . 

Под „Цена за едно място“ се разбира отношение между предложена обща цена за 
изпълнение на доставките за всяка отделна обособена позиция, по конкретния договор, за 
съответната  година, в лева без ДДС (за участници - юридически или физически лица, 
регистрирани извън територията на Република България, на територията на трета 
държава /която не е член на Европейския съюз/ - без ДДС с включено мито) и общият брой 
места в предлаганите автобуси по същата обособена позиция, включена в конкретния 
договор за съответната година. 

Възложителят сключва договор или преустановява вътрешния конкурс в 
съответствие с чл. 82, ал. 5 от ЗОП 

 
За обособени позиции №№ 5, 6, 7 и 8:  
По критерий за възлагане К общ.= К1+К2, където 
К1 – оценка на предложената средна цена за едно място с тежест в комплексна 

оценка на офертата - 80 % 
Под „средна цена за едно място“ се разбира отношение между предложена обща цена за 
изпълнение на доставките за всяка отделна обособена позиция, по конкретния договор, за 
съответната  година, в лева без ДДС (за участници - юридически или физически лица, 
регистрирани извън територията на Република България, на територията на трета 
държава /която не е член на Европейския съюз/ - без ДДС с включено мито) и общият брой 
места в предлаганите автобуси по същата обособена позиция, включена в конкретния 
договор за съответната година. 

К2 – оценка на предложеният среден гаранциенен срок в месеци с тежест в 
комплексна оценка на офертата – 20 %.  
Под “среден гаранционен срок в месеци” се разбира отношение между сумата на 
посочените от участника величини за гаранционен срок в месеци за всички автобуси по 
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съответната обособена позиция включена в конкретния договор за съответната година и 
общия брой автобуси за съответната обособена позиция, включена в конкретния договор за 
съответната година. 
 

Начин на изчисляване по всеки показател: 
 

                                          Min. предложената средна цена за едно място   
       К1. =         ………………………………………………..………… …………………….. x 80 %, 
                                       Предложената от участника  средна цена за едно място 
 
 

Предложеният от участника среден гаранционен срок в месеци  
 

       К2 .  =    …………………………………………………………………………… х 20 % 
mаx. предложен среден гаранционен срок в месеци  

 
 
Възложителят сключва договор или преустановява вътрешния конкурс в 

съответствие с чл. 82, ал. 5 от ЗОП 
 
4.7. Назначената комисия прилага чл. 72 от ЗОП. 
4.8.  Възложителят избира за Изпълнител на конкретен договор класираният на 

първо място потенциален изпълнител на рамковото споразумение за всяка една от 
обособените позиции. 

4.9.  Всеки конкретен договор се сключва при спазване разпоредбите на   чл.82, 
ал. 9 и чл.112 от ЗОП, като същият трябва да съдържа всички реквизити, съгласно чл. 
69 от ППЗОП. 

4.10. При подписване на конкретен договор за доставка, потенциалния/те 
изпълнител/и по рамковото споразумение, определен за изпълнител по конкретен 
договор за всяка една от обособените позиции е длъжен да представи документите по 
чл. 67, ал. 6 и чл. 112, ал. 1, т. 1, т. 3 и т. 4 от ЗОП. 

4.11. Съгласно разпоредбата на чл. 111 от ЗОП, потенциалния изпълнител по 
рамковите споразумения за всяка една от обособените позиции, определен за 
изпълнител по конкретен договор, при подписването на конкретен договор сключен 
въз основа на Рамковото споразумение, представя гаранция за изпълнение в размер 
на 5% (пет на сто) от стойността на поръчката без ДДС. 
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