
 

 

Във връзка с постъпило искане от кандидат за разяснение, относно провеждане на 

процедура на договаряне с обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет 

„Анализ на Споразумение за уреждане на задължения № УД-03-26/27.06.2011 г. между 

Министерство  на отбраната и компания ЮРОКОПТЕР-Франция и Договор за 

гаранционен депозит № УД-03-3/13.01.2006 г., сключен между Министерство на 

отбраната и банка Сосиете Женерал, както и свързаните с тях споразумения и договори, 

обявена с Решение № 81/25.08.2014 г., Ви предоставям разяснения, както следва: 

 
Въпрос 1 на кандидата: Относно срока за изпълнение на поръчката  

 

„Съгласно Раздел II, т. II.З) и във връзка с пояснение в Раздел III, т.III.1.4) от 

Обявлението, срокът е определен на 40 (четиридесет) календарни дни. Същевременно, 

в чл.4, ал.1 от проекта на договор (Приложение № 12 към Документацията), в текст в 

скоби е посочено, че ,,информацията се попълва от офертата на избрания 

изпълнител“. В тази връзка и предвид обявения критерий за оценка на офертите, 

молим да потвърдите, че срокът за изпълнение на поръчката е фиксираният в 

Обявлението срок и е еднакъв за всички кандидати, респ. допуснатите 

кандидати/участници в процедурата. В случай, че отговорът Ви е отрицателен, 

молим да разясните какво значение и евентуално предимство би имал участник, който 

предложи по-кратък срок, респективно допустимо ли е да бъде предложен срок, по-

дълъг от посочения в обявлението?”. 

 
Разяснение на възложителя по въпрос 1: 
 

Съгласно раздел ІІ, т.3 от Обявлението, срокът за изпълнение на поръчката е 40 

(четиридесет) дни от сключване на договора. 

Съгласно т.3.1 от Документацията за участие в процедурата, изпълнителят може да 

изпълни поръчката и преди изтичане на срока. 

Предвид изложеното, максималният срок за изпълнение на поръчката е 

40 (четиридесет) дни, считано от сключване на договора. Този максимален срок е 

еднакъв за всички кандидати. Ако при преговорите бъде постигната договореност за по-

кратък срок за изпълнение на поръчката, по предложение на участник, предложеният 

срок ще бъде включен в клаузите на договора, ако същият участник бъде избран за 

изпълнител. Участник, предложил по-кратък срок от определения от възложителя 

максимален 40-дневен срок за изпълнение на поръчката, няма да ползва предимство при 

оценяването, респективно класирането на офертите в процедурата. Не е допустимо в 

офертите да се предлага по-дълъг срок от обявения от възложителя. 

Няма пречка изпълнителят на поръчката да изпълни договореното и предсрочно. 

Ако изпълнителят се забави с изпълнението на поръчката, същият носи отговорност 

съгласно клаузите на договора. В проекта на договор е предвидено, че срокът се 

удължава при поставяне от възложителя на други въпроси по изготвения доклад. 
 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

ДИРЕКЦИЯ “ИНВЕСТИЦИИ В ОТБРАНАТА” 
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Въпрос 2 на кандидата: Относно предмета и прогнозната стойност на поръчката 
 

„Предметът и прогнозната стойност на поръчката са посочени в Раздел II, т. 

II.2.1) от Обявлението, като предметът е описан по-подробно и в други части на 

Документацията. В Раздел III, т.1 от Документацията, както и в чл.8, ал.1, т.7 от 

проекта на договор (Приложение № 12 към Документацията), ясно е посочено, че 

евентуално бъдещо процесуално представителство ще бъде предмет на отделен 

договор. Същевременно, задължението за осигуряване на процесуално 

представителство е включено в обхвата на задълженията на изпълнителя по проекта 

на договор за настоящата поръчка по начин, който ангажира неговата отговорност 

при положение, че не са посочени каквито и да било условия за подобно бъдещо 

изпълнение. В тази връзка, с цел избягване на недоразумение и във връзка с конкретен 

въпрос от наш чуждестранен партньор, молим да потвърдите, че за услугите по 

евентуално бъдещо процесуално представителство, което ще бъде предмет на 

отделен договор, ще бъде уговаряно отделно възнаграждение, а прогнозната 

стойност на поръчката, посочена в Раздел II, т. II.2.1) от Обявлението, се отнася 

само за предмета на настоящата поръчка, описан в Раздел III, т.1 и т.2 от 

Документацията. В допълнение - ще бъде ли ангажирана отговорността на 

изпълнителя по този договор в случай, че не бъде постигнато съгласие по съществени 

условия на бъдещия договор за процесуално представителство, вкл. относно размера на 

възнаграждението?”. 

 
Разяснение на възложителя по въпрос 2: 
 

Съгласно раздел ІІ.2.1 от Обявлението, прогнозната стойност на поръчката с 

предмет „Анализ на Споразумение за уреждане на задължения 

№ УД-03-26/27.06.2011г. между Министерство на отбраната и компания Юрокоптер – 

Франция и договор за гаранционен депозит № УД-03-3/13.01.2006г., сключен между 

Министерство на отбраната и банка Сосиете Женерал, както и свързаните с тях 

споразумения и договори“ е 165 000 лв. без ДДС. 

Съгласно раздел ІІ.1.5 от Обявлението, при взимане на решение за сезиране на 

арбитражна институция, ще бъде сключен договор за процесуално представителство и 

свързаните с него правни съвети пред арбитраж на основание чл.12, ал.1, т.17 от ЗОП. 

В раздел ІІІ, т.2.1.3.3 от документацията за участие и в т.3.3 от Изисквания № 

И.Л65.1743.13 за възлагане на обществена поръчка (които ще бъдат част от сключения с 

изпълнителя договор) е предвидено, че изпълнителят трябва да формулира ясни 

препоръки относно последващи действия на Министерство на отбраната с оглед защита 

интересите на ведомството, включително препоръка дали да се сезират арбитражни 

институции. 

В чл.8, ал.1, т.7 от проекта на договор е предвидено задължение за изпълнителя да 

осигури процесуално представителство на възложителя пред Арбитражния съд към 

Международната търговска камара в Париж и/или Арбитражния съд в Женева от 

лицето/лицата, непосредствено ангажирани с предмета на настоящия договор. Съгласно 

чл.8, ал.2 от същия проект, изпълнителят се освобождава от задължението си, ако 

възложителят не изрази писмено готовност пред изпълнителя за сключване на договор 

за процесуално представителство в срок от две години, считано от датата на представяне 

на доклада за изпълнение. При неизпълнение на това задължение, изпълнителят дължи 

неустойка в размер на 100% от стойността на договора. 



Предвид изложеното, евентуално бъдещо процесуално представителство ще бъде 

предмет на отделен договор, като възнаграждението и другите условия ще бъдат 

договаряни допълнително. Прогнозната стойност, обявена в раздел ІІ.2.1 от 

Обявлението не включва възнаграждението и др. разходи за завеждане на иск пред 

арбитраж, респективно за осъществяване на процесуално представителство. Наличието 

на основание за ангажиране на отговорността на изпълнителя по чл.11, ал.4 във връзка с 

чл.8, ал.1, т.7 от проекта на договор би следвало да се преценява конкретно, с оглед 

фактите и обстоятелствата към момента на тяхното възникване. При добросъвестно 

водене на преговорите от двете страни за сключване на договор за процесуално 

представителство може да се предполага, че няма да се стигне до реализиране на 

отговорност съгласно клаузите на предложения проект на договор за изпълнение на 

поръчката с предмет  „Анализ на Споразумение за уреждане на задължения № УД-03-

26/27.06.2011г. между Министерство на отбраната и компания Юрокоптер – Франция и 

договор за гаранционен депозит № УД-03-3/13.01.2006г., сключен между Министерство 

на отбраната и банка Сосиете Женерал, както и свързаните с тях споразумения и 

договори“. 

 

Въпрос 3 на кандидата: Относно критерия за оценка на офертите 

„В Раздел IV, т.IV.2.1) от Обявлението, както и в Раздел V от Документацията, 

като критерий за оценка на офертите е посочен критерият най-ниска предложена 

цена. В тази връзка и с оглед предвиденото в Раздел IV, т.5 от Документацията, и при 

съобразяване на съответните разпоредби от ЗОП, молим да поясните какво ще бъде 

значението на резултатите от проведеното договаряне по клаузите на проекта на 

договор и доколко те ще бъдат взети предвид при вземането на решение за 

определяне на изпълнител на поръчката. Освен предложената цена, резултатите от 

преговорите ще се отразят ли върху оценката на отделните предложения и по какъв 

начин ще се определи това отражение? Ако по някои от текстовете на проекта за 

договор (някои от предложенията за промени, извън тези, по които не е допустимо 

договаряне) не се постигне съгласие по време на договарянето, това ще води ли до 

отстраняване па кандидата или до отражение върху неговата оценка при 

класирането?”. 

 

Разяснение на възложителя по въпрос 3 

Съгласно раздел ІV, т.2.1 от Обявлението, критерий за оценка на офертите е „най-

ниска цена“. 

Съгласно раздел ІV, т.5.1 от Документацията за участие, предмет на договаряне ще 

бъдат клаузите на проекта на договор от документацията, с изключение на предмета на 

договора, начина на плащане и клаузите за конфиденциалност. 

Предвид изложеното, преговорите по клаузите на договора имат за цел да уточнят 

отношенията между страните. Участник, който предложи и потвърди първоначална 

оферта, която не отговаря на предварително обявените от възложителя изисквания ще 

бъде отстранен от участие в процедурата. 

Критерият за определяне на изпълнител е „най-ниска цена“. 


