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I. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 
Доставка на лек витлов учебно-тренировъчен самолет  

2. ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА 
Сключване на рамково споразумение за срок от 48 (четиридесет и осем) месеца за доставка 

на леки витлови учебно-тренировъчни самолети (ЛВУТС) и съпътстващите ги доставки и услуги.  

3. ОБХВАТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 
Рамковото споразумение по предмета на обществената поръчка включва изпълнението на 

следните доставки (Доставки/те) и услуги (Услуги/те) съгласно техническа спецификация  
ТС Л 66.3323.19 – Приложение №8;  

3.1. Доставка на леки витлови учебно-тренировъчни самолети -  до  4 (четири) броя; 
3.2. Доставка на авиационно-техническо имущество (АТИ), консумативи и разходни 

материали - осигуряващи експлоатация на самолетите за не по-малко от 400 часа нальот на един 
самолет за една година (общо 1600 часа за четири самолета);  

3.3. Доставка на пълен комплект инструменти и средства за наземно обслужване на 
самолетите, силовата установка и авиониката на самолетите - осигуряващи провеждане на 
нормална/ежедневна летателна дейност и планови и непланови инспекции - on the route and in the 
hangar; 

3.4. Доставка на контролно-проверовъчна апаратура (КПА) и контролно-измервателна 
апаратура (КИА) необходима за обслужване на самолетите; 

3.5. Доставка на пълен комплект (на електронен и хартиен носител) литература за обучение, 
експлоатация и сервизно обслужване. 

3.6. Обучение на летателен състав -  до 4 (четирима) инструктори;  
3.7. Обучение на авиационен инженерно-технически състав (АИТС) – до 10 (десет) човека. 

4. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 
Техническите изисквания към  доставките/услугите са описани подробно в раздел II от 

настоящата документация и техническа спецификация (Приложение №8) към настоящата 
документация). 

5. ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ 
Предметът на обществената поръчка не се разделя на обособени позиции.  
Предвид обстоятелството, че предметът на поръчката е неделим и всяка една дейност от 

предметния обхват е неразделно свързана с останалите, е невъзможно разделянето на поръчката на 
обособени позиции. 

6. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ 
Възложителят прилага процедурата за сключване на рамково споразумение с един 

изпълнител на основание чл. 18, ал. 1, т. 1 и ал. 2, чл. 20, ал. 1, т.1, буква „б“, чл. 73, ал. 1 и чл. 81, ал. 1  
и чл.82, ал.1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП). 

7. ВИД НА ПРОЦЕДУРАТА 
Видът на процедурата е „Открита процедура“. 

8. КОЛИЧЕСТВА 
Посочените в т.3 количества за Доставки/Услуги могат да бъдат намалявани (съобразно 

осигурените финансови средства по бюджета на Министерството на отбраната).  
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9. МЯСТО, СРОК И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ  

9.1. Място за доставка: 
9.1.1. Мястото за доставка на самолетите по т. 3.1 е военно формирование 52090 - Долна 

Митрополия; 
9.1.2. Мястото за доставка на посоченото в т. 3.2, 3.3, 3.4 и 3.5 имущество е военно 

формирование 26810-Поповица; 
9.1.3. Мястото за извършване на обучението по т. 3.6 и т.3.7 е по преценка на избрания 

Изпълнител на поръчката. 
9.2. Срокове за изпълнение: 
9.2.1. Сроковете за изпълнение на Доставките/Услугите по конкретните договори ще са 

съгласно предложените от участниците в техните „Предложения за изпълнение на поръчката“, но не 
по-големи от 24 месеца. Сроковете за изпълнение са показател за оценка на офертите на 
участниците. 

9.2.2. Сроковете започват да текат от датата на подписване на всеки конкретен договор към 
рамковото споразумение. 

9.3. Условия за изпълнение 
Условията за изпълнение на Доставките зависят от избрания изпълнител (дали е българско 

или чуждестранно физическо или юридическо лице) и могат да бъдат както следва: 

9.3.1. DDP  (ИНКОТЕРМС 2010) когато Изпълнителят е българско физическо или юридическо 
лице и извършва доставка на имущество чрез внос от страна извън Европейският съюз (ЕС): 

1. Издаването (при необходимост) на съответните Удостоверения за внос от Министерство на 
икономиката са отговорност на Изпълнителя. 

2. Изпълнителят ще извърши вноса на имуществото до определеното място за доставка в Р. 
България  за своя сметка. 

3. При извършване на вноса, Изпълнителят може да се възползва от облекченията за 
суспендиране на вносни мита съгласно Регламент (ЕО) 150/2003 от 21.01.2003 г. на Съвета1. 

9.3.2. DAP (ИНКОТЕРМС 2010) когато Изпълнителят е чуждестранно физическо или 
юридическо лице и извършва доставка на имущество чрез внос от страна извън Европейският съюз 
(ЕС): 

1. Издаването (при необходимост) на съответните Удостоверения за внос от Министерство на 
икономиката са отговорност на Възложителя. Изпълнителят е длъжен да предостави на Възложителя 
всички поискани от него документи, необходими за получаване на съответните Удостоверения за 
внос. 

2. След оформяне на вноса от Възложителя, транспорта и застраховката на имуществото за 
доставка до определеното място за доставка, ще бъде за сметка на Изпълнителя по договора.  

9.3.3. DDP когато Изпълнителят е българско или чуждестранно физическо или юридическо 
лице и извършва доставка на имущество чрез трансфер от страна член на ЕС: 

1. Изпълнителят осигурява за своя сметка всички необходими разрешения за трансфер на 
имуществото от държавата членка на ЕС (където се намира) до мястото за доставка в Р. България (при 
необходимост). 

2. Изпълнителят ще приключи митническите процедури по вноса на имуществото в страната 
членка на ЕС (от която ще бъде трансферирано имуществото до Р. България), и ще заплати всички 
дължими при вноса в съответната държава мита, данъци и такси.  

3. Изпълнителят ще транспортира имуществото за доставка от държавата членка на ЕС 
(където се намира) до определеното място за доставка в Р. България  за своя сметка. 

                                                           
1 това обстоятелство трябва да е декларирано предварително от участниците в процедурата в тяхното „Предложение за 
изпълнение на поръчката“ и отчетено при представяне на тяхното „Ценово предложение“. Редът за издаване на сертификат 
за суспендиране на вносни мита за нуждите на МО е описан в заповед на министъра на отбраната № ОХ-610/27.06.2017 г., 
която може да бъде изтеглена от интернет адрес  https://pp.mod.bg/sites/pp.mod.bg/files/norm_docs/ox-610_regl._150.pdf 
 

https://pp.mod.bg/sites/pp.mod.bg/files/norm_docs/ox-610_regl._150.pdf
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10. ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА  
Общата прогнозна стойност на поръчката е 2 500 000.00 лв. (два милиона и петстотин хиляди) 

лева без ДДС.  
В тази стойност са включени всички доставки и услуги, така както са описани в т.3. 
Общата прогнозна стойност на поръчката включваща всички Доставки и Услуги, така както са 

описани в т.3. е 3 000 000.00 лв. (три милиона) лева с ДДС или (2 500 00.00 лв. (два милиона и 
петстотин) лева без ДДС. 

  

Забележка: Посочените стойности по години са индикативни и съобразно наличния финансов ресурс 
на Възложителя, като те могат да бъдат променяни без да се надвишава прогнозната стойност на 
поръчката. 

 

11. СКЛЮЧВАНЕ НА РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ И ДОГОВОРИ КЪМ НЕГО  
11.1. Рамковото споразумение ще бъде сключено с един изпълнител и в същото са 

определени всички условия, съгласно чл.82, ал.1 от ЗОП, съгласно Приложение №9 от настоящата 
документация с класирания на първо място участник в обществената поръчка. 

11.2. Срокът на действие на рамковото споразумение е 48 (четиридесет и осем) месеца, 
считано от датата на подписването му от страните. 

11.3. Възложителят ще сключва договори към рамковото споразумение, като прилага 
неговите условия. 

11.4. Конкретни договори могат да се сключват през целия срок на действие на рамковото 
споразумението, включително и в деня преди изтичането му, като Възложителят си запазва правото 
и да не сключва конкретен договор към рамковото споразумение. От предното обстоятелство не 
произтича отговорност за Министерството на отбраната. Сроковете на конкретните договори ще 
бъдат съобразени с разпоредбата на чл.113, ал.3 от ЗОП. 

11.5. Сроковете за изпълнение на дейностите на конкретните договори към рамковото 
споразумение ще се формират съгласно сроковете за изпълнение на Доставките/Услугите 
предложени от участниците в техните „Предложения за изпълнение на поръчката“ – Приложение №6 
и аписани в рамковото споразумение, но не по-голям от 24 месеца. Сроковете започват да текат от 
датата на подписване на всеки конкретен договор към рамковото споразумение. 

11.6. При подписване на Рамковото споразумение и конкретни договори към него, 
определеният за изпълнител участник, следва да представи документите по чл. 112, ал. 1 от ЗОП. 
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II. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

1. ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОСТАВКИТЕ/УСЛУГИТЕ 
Самолетите, обект на поръчката трябва да бъдат новопроизведени, от един модел и с 

еднаква конфигурация на оборудването. 
Изискванията към изпълнение на Доставките/Услугите по предмета на обществената поръчка 

са указани в техническа спецификация ТС Л66.3323.19 (Приложение № 8) към настоящата 
документация). 

2. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ НАЧИНА НА ПЛАЩАНЕ 
2.1. Начинът на плащане за всеки конкретен договор към съответното рамково  споразумение 

може да бъде: 
2.1.1. Плащане след изпълнение – по банков път, в срок до 30 (тридесет) календарни дни 

след изпълнение на Доставките/Услугите съгласно предмета на конкретния договор към рамковото 
споразумение и представяне в Дирекция „Отбранителна аквизиция“-МО на документите указани в 
проекта на Рамково споразумение. 

2.1.2. Акредитив – неотменяем, документарен, делим, непрехвърляем, със срок на 
валидност– срока на изпълнение на конкретния договор плюс 30 (тридесет) календарни дни, но не 
по-късно от 15 декември на съответната година. Акредитивът е усвоим след изпълнение на 
Доставките/Услугите и представяне в банката на документите указани в проекта на Рамково 
споразумение.  

Акредитивните условия се уточняват между страните по конкретния договор преди откриване 
на акредитива. Всички разноски по акредитива са за сметка на Изпълнителя.  

2.1.3. Авансово плащане по банков път –договорена за всеки конкретен договор към 
рамковото споразумение сума (до 100 %) от общата стойност на договора, в срок до 60 (шестдесет) 
дни след предоставяне от Изпълнителя в Дирекция „Отбранителна аквизиция“-МО на оригинална 
фактура и гаранция за стойността на аванса. Останалите проценти до пълната стойност на договора 
се заплаща по банков път след изпълнение на съответните Доставки/Услуги, в срок до 30 (тридесет) 
календарни дни след представяне на документите указани в проекта на Рамково споразумение. 

2.2. Възложителят  определя начина на плащане и размера на акредитива и авансовото 
плащане във всеки конкретен договор, съобразно предвидените в рамковото споразумение начини. 

2.3. Плащанията от страна на Възложителя по всеки конкретен договор към рамковото 
споразумение ще се извършват след представяне в Дирекция „Отбранителна аквизиция“-МО на 
документите указани в проекта на Рамково споразумение. 

2.4. При сключване на рамковото споразумение и договори към него, цените ще бъдат 
съобразени с българското законодателство по ДДС. 

2.5. Плащанията ще се извършват в лева за български фирми и в евро за чуждестранни 
фирми. 

2.6. Ако Изпълнителят е чуждестранно лице, всички банкови разходи извън територията на 
Република България, са за сметка на Изпълнителя, а всички банкови разходи на територията на 
Република България са за сметка на Възложителя (когато е приложимо). 

2.7. Авансовото плащане ще се редуцира пропорционално на стойността на извършените по 
фактура Доставки/Услуги, след представянето от Изпълнителя към Възложителя на документите 
указани в проекта на Рамково споразумение. 

Забележка: 
1. Окончателното уточняване на начина на плащане за всеки конкретен договор към рамковото 
споразумение, както е посочено по-горе е изключително право на Възложителя. 
2. Начина на плащане ще бъде конкретизиран в поканата към Изпълнителя за сключване на 
конкретен договор към рамковото споразумение. 
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3. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УСЛОВИЯТА И РАЗМЕРА НА ГАРАНЦИИТЕ ЗА АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ И 
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОНКРЕТЕН ДОГОВОР  

3.1. Изисквания към гаранциите за авансово плащане към конкретен договор към 
рамковото споразумение:  

3.1.1. Участникът, определен за изпълнител сам избира формата на гаранцията за авансово 
плащане при сключване на конкретен договор към рамковото споразумение. 

3.1.2. Гаранцията за авансово плащане се предоставя в една от следните форми:   

3.1.2.1. Неотменима и безусловна банкова гаранция за авансово плащане:  
Гаранцията трябва да бъде неотменима и безусловна банкова гаранция за стойността на 

аванса, която трябва да е с валидност най-малко 30 календарни дни след последната изпълнена 
Доставка/Услуга. Текстът и условията на банковата гаранция се съгласуват предварително с 
Възложителя. Когато банковата гаранция за авансово плащане се издава от банка извън територията 
на Република България, същата следва да бъде авизирана или потвърдена от банка на територията 
на Република България (ако е приложимо). Разходите по нейното издаване са за сметка на 
Изпълнителя. 

Сумата по банковата гаранция може да се редуцира пропорционално на стойността на 
изпълнените от Изпълнителя Доставки/Услуги и след представяне на документите указани в проекта 
на Рамково споразумение. 

3.1.2.2. Гаранция за авансово плащане под формата на застраховка: 
Застрахователната полица по застраховката, която обезпечава авансовото плащане чрез 

покритие на отговорността на Изпълнителя, трябва да е с валидност най-малко 30 (тридесет) 
календарни дни след последната изпълнена Доставка/Услуга. Текстът и условията на 
застрахователната полица по застраховката се съгласуват предварително с Възложителя. 

Застрахователната полица, която обезпечава авансовото плащане по конкретен договор към 
рамковото споразумение следва да отговаря на изискванията указани в приложение към проекта на 
Рамково споразумение. 

Застрахователната полица по застраховката следва да бъде издадена от Застрахователна 
компания, установена на територията на Р България. Разходите по нейното издаване са за сметка на 
Изпълнителя. 

3.1.2.3. Паричен превод – внесен по сметката на дирекция „Финанси“– МО в Българска 
Народна Банка, IBAN: BG 96 BNBG 9661 3300 1522 01, BIC: BNBG BGSD. 

3.2. Изисквания към гаранцията за изпълнение на конкретен договор:  
При подписване на конкретен договор към рамковото споразумение, участникът избран за 

Изпълнител представя гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % от стойността на 
договора без ДДС. 

Гаранцията за изпълнение на договора служи за обезпечаване на точното и своевременно 
изпълнение на задълженията на Изпълнителя по договора. 

Гаранцията за изпълнение на договора следва да бъде със срок не по-малък от 30 (тридесет) 
календарни дни след крайния срок за изпълнение на договора (само за гаранция под формата на 
банкова гаранция/застрахователна полица). 
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В случай на задържане от Възложителя на суми от гаранцията за изпълнение, Изпълнителят е 
длъжен в срок от 14 (четиринадесет) дни да допълни своята гаранция до размера й, като внесе 
усвоената от Възложителя сума по сметка на Възложителя, или представи документ за изменение на 
първоначалната банкова гаранция, съответно застраховка, така че във всеки момент от действието на 
конкретен договор, размера на гаранцията за изпълнение да бъде в съответствие с указаният по-горе 
размер (5% от стойността на договора без ДДС). 

Участникът, определен за изпълнител сам избира формата на гаранцията за изпълнение при 
подписване на конкретен договор към рамковото споразумение. 

3.3. Гаранцията за изпълнение се предоставя в една от следните форми:  

3.3.1. Паричен превод 
По сметка на дирекция “Финанси”-МО в Българска Народна Банка, гр. София, пл. ”Александър 

І”, № 1  IBAN – ВG 96 ВNВG 9661 3300 1522 01. 

3.3.2. Банкова гаранция за изпълнение  
Безусловна и неотменима банкова гаранция за изпълнение. Текстът на банковата гаранция се 

съгласува с Възложителя.  
В случай, че банковата гаранция и е издадена от банка извън Република България, същата 

следва да бъде авизирана или потвърдена от банка, намираща се на територията на Република 
България (ако е приложимо). 

3.3.3. 3астраховка, обезпечаваща изпълнението чрез покритие на отговорността на 
изпълнителя 

Застрахователната полица, която обезпечава изпълнението на конкретен договор чрез 
покритие отговорността на изпълнителя, следва да отговаря на изискванията указани в приложение 
към проекта на рамково споразумение. 

Застрахователната полица по застраховката следва да бъде издадена от Застрахователна 
компания, установена на територията на Р България. Разходите по нейното издаване са за сметка на 
Изпълнителя. 
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III. УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА, ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА 
ОФЕРТАТА 

Възложителят обявява на интернет страницата на Министерството на отбраната (профила на 
купувача http://pp.mod.bg), Решението за откриване на процедурата, Обявлението за обществената 
поръчка и настоящата Документация за обществена 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 (ППЗОП) и в 
другите нормативни актове, приложими към предмета на обществената поръчка, както и на 
изискванията на Възложителя, посочени в настоящата документация. 

1.2. Основания за отстраняване на участниците: 
1.2.1. При наличие на обстоятелствата по чл. 54, ал.1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП.  
Участникът има право да представи доказателства съгл. чл.56 от ЗОП и чл. 45 от ППЗОП, че е 

предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното 
основание за отстраняване. 

1.2.2. Основанията за отстраняване, съдържащи се в чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят 
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 лице, 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. 

1.2.3. При наличие на обстоятелствата по чл.327б и липса на декларация по чл. 327, ал. 1 от 
Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ).  

1.2.4. При нарушаване на забраната по чл. 3,т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС участникът подлежи 
на отстраняване, а ако процедурата е приключила и е сключен договор, то последиците за него са 
съгл. чл.5, ал.1, т.3 и ал.2 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС; 

1.2.5. При наличие на някое от основанията по чл.107 от ЗОП.  
1.2.6. При непредставяне на декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗМИП. 

1.2.7. При наличие на обстоятелства по чл.101, ал.11 от ЗОП. В част трета, раздел "Г" от 
еЕЕДОП се декларира отсъствието на обстоятелства по чл.101, ал.11 от ЗОП. 

 
1.3. 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.  

1.4. Тези обстоятелства се удостоверяват, чрез представяне (деклариране) в електронния 
Единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП). 

1.5. Участниците са длъжни да уведомяват писмено Възложителя в 3-дневен срок от 
настъпване на някое от обстоятелството по чл.54, ал. 1, чл.55, ал.1, т.1 и чл.101, ал.11 от ЗОП след 
представяне на офертата. 

1.6. Възложителят може да изисква по всяко време след отварянето  на заявленията за 
участие или офертите представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва 
информацията, посочена в еЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на 
процедурата. 

1.7. Информация относно липсата или наличието на обстоятелства за престъпни 
обстоятелства се попълва в еЕЕДОП както следва: 

По отношение на основанията за задължително отстраняване, определени в чл. 54, ал. 1 от 
ЗОП, в част III, раздел А в ЕЕДОП участникът следва да предостави информация относно присъди за 
следните престъпления: по чл.108а, чл. 159а – 159г, чл. 192а, чл. 209 – 213, чл. 253, чл. 253а, чл. 253б, 
чл. 301 – 307, чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс (НК). 

http://pp.mod.bg/
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В част III, раздел Б от ЕЕДОП следва да се представи информация относно липсата или 
наличието на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП във връзка с чл. 162, ал. 2, т. 1 от ДОПК. 

В част III, раздел В от ЕЕДОП следва да се представи информация относно липсата или 
наличието на обстоятелства по чл. 172, чл.255б и чл. 352 – 353е от НК, като при отговор „Да“ 
участникът посочва: 

-Дата на влизане в сила на присъдата и фактическото и правното основание за 
постановяването й; 

-Срок на наложеното наказание. 
В този раздел участниците посочват информация относно обстоятелствата по чл. 118, чл. 128, 

чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда. 
В част III, раздел Г от ЕЕДОП следва да се представи информация относно присъди за 

престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а - чл.255а, чл.256 – 260 от НК.   
В този раздел участниците посочват информация относно обстоятелствата по чл.61, ал. 1, чл. 

62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 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. 

В този раздел се декларира информацията относно липсата или наличието на обстоятелства 
по чл. 101, ал. 11 от ЗОП, чл. 3, т. 8 във връзка с чл.5, ал.1, т.3 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, както и по 
чл.327б от ЗОВСРБ. Участникът отбелязва с „Да“ или „Не“ дали спрямо него са налице тези 
обстоятелства. В случай на отговор „Да“, той попълва следващото поле относно предприетите мерки 
за реабилитиране. 

В този раздел участниците посочват информация за престъпления, аналогични на посочените 
в чл. 54, ал. 1, т, 1 от ЗОП при наличие на присъда в друга държава членка или трета страна.  

В този раздел участниците посочват информация за обстоятелствата по чл. 69 от ЗПКОНПИ. 
Когато преди подаване на офертата участник е предприел мерки за доказване на надеждност 

по чл. 56 от ЗОП и чл. 45 от ППЗОП, тези мерки се описват в ЕЕДОП в полето, свързано със 
съответното обстоятелство. В офертата се представят доказателства (документи), които гарантират 
предприетите мерки за надеждност. 
 

2. СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ: 
2.1. Срок на валидност  на офертите - 4 (четири) месеца, считано от датата която е посочена за 

дата на получаване на офертите, посочена в Обявлението за обществената поръчка. 
2.2. Срокът на валидност на офертите е времето, през което участникът е обвързан с 

условията на представената от него оферта. Възложителят кани участниците да удължат срока на 
валидност на офертите, когато той не е изтекъл. Когато срокът е изтукъл, възложителят кани 
участниците да потвърдят валидността на офертите си за определен от него срок. Участникът, който 
не удължи или не потвърди срока на валидност на офертата си, се оотстранява от участие. 

3. УКАЗАНИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ СВЪРЗАНИ С УЧАСТИЕТО 
В ПРОЦЕДУРАТА: 

3.1. При изготвяне на документите за участие, участниците да се придържат точно към 
изискванията на ЗОП и тези, посочени от Възложителя, както са формулирани в Обявлението, 
Решението за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка и съгласно 
указанията в настоящата документация с приложените към нея образци. 

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

3.3. Всеки участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка има право да 
представи само една оферта. Не се допускат варианти. 

3.4. Всеки документ се подписва и подпечатва от представляващия дружеството или от 
надлежно упълномощено лице да представлява съответния участник. 
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3.5. Документите, свързани с участието в процедурата се представят в запечатана 
непрозрачна опаковка, съгласно чл.47, ал.2 и ал.4 от Правилника за прилагане на ЗОП (ППЗОП) от 
участника или надлежно упълномощен от него представител, лично или по пощата с препоръчано 
писмо с обратна разписка. Върху опаковката участникът изписва: 

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА 
дирекция „Отбранителна аквизиция” 

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

ОФЕРТА 
за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Доставка на лек витлов учебно-тренировъчен самолет“ 
 

и следната информация: 
-наименование на участника (включително участниците в обединението /когато е приложимо/) 
-адрес за кореспонденция, телефон, и по възможност факс и електронен адрес 

3.6. В опаковката по т.3.5 трябва да се съдържат документи и информация, изисквани от 
Възложителя, отнасящи се до личното състояние, критериите за подбор, техническото предложение 
на участника, съобразно посочените изисквания на настоящата документация и ценовото 
предложение на участника, поставено в отделен непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови 
параметри“. Опаковката по т.3.5 трябва да съдържа както следва: 

3.6.1. Опис на представените документи, подписан от участника – съгласно образеца 
Приложение №1 от настоящата документация. 

3.6.2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) (представя се в 
електронен вид – еЕЕДОП) – в съответствие с изискванията на чл.67 от ЗОП и чл.39, ал.2, т.1, чл.41, 
чл.45 от ППЗОП и условията на възложителя. 

еЕЕДОП се представя 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 (когато е приложимо). 

На основание чл. 67, ал. 4 от ЗОП ЕЕДОП се представя задължително в електронен вид 
(еЕДОП).  

Указания за подготовката и предоставянето на еЕЕДОП са описани в Приложение №4 от 
настоящата документация 

3.6.3. Декларация по чл. 327, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република 
България (ЗОВСРБ) – съгласно образеца - Приложение №3  към настоящата документация.  

3.6.4. Декларация по чл. 59, ал.1, т.3 от Закона за мерки срещу изпиране на пари – съгласно 
образеца - Приложение №2 към настоящата документация. 

Забележка: Декларациите по т. 3.6.3 и 3.6.4 се подписват от лицето/та, което/които управлява/т и 
представлява/т участника. Достатъчно е декларациите да бъдат подписани от едно от лицата, които 
могат самостоятелно да представляват участника.  
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3.6.5.Техническо предложение, съдържащо: 

3.6.5.1. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата 
спецификация и изискванията на възложителя - съгласно образеца Приложение №6 от настоящата 
документация. Към предложението за изпълнение на поръчката участникът прилага описания с 
технически данни, снимки на представяните самолети, (чиято автентичност трябва да бъде 
доказана, ако Възложителят изиска това), от които да е видно съответствието на стоката с  
изискванита посочени в ТС Л 66.3323.19 (Приложение №8 към настоящата документация). 

3.6.5.2. Декларация за конфиденциалност по чл.102, ал.1 от ЗОП, съгласно образеца 
Приложение №5 от настоящата документация. (когато е приложимо) 

3.6.7. Ценово предложение – поставя се в опаковката с офертата в отделен запечатан 
непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри” на ……. (името на участника) за ….. 
(предмет на обществената поръчка). Съдържа ценовото предложение на участника, изготвено 
съгласно образеца Приложение №7 от настоящата документация. 

3.7. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, участникът задължително 
посочва в еЕЕДОП подизпълнителите, вида и дела от поръчката, които ще им възложи, като преди 
подписване на рамковото споразумение (ако бъде избран за изпълнител) представя и доказателство 
за поетите от подизпълнителите задължения. 

3.8.  При използване от участника на подизпълнители за изпълнението на поръчката, те 
трябва да отговарят на съответните критерии за подбор (т. 4), съобразно вида и дела от поръчката, 
които ще изпълняват, за което се представят и доказателства. 

3.9.  За подизпълнителите не трябва да са налице основания за отстраняване от процедурата, 
в частта лично състояние, като същите следва да отговарят на посочените изисквания, свързани с 
критериите за подбор на Възложителя – изискването е съгласно чл.66, ал.2 от ЗОП.  

За всеки от подизпълнителите следва да се представи задължително: 
3.9.1. отделен еЕЕДОП;  
3.9.2. Декларация по чл. 327, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република 

България (ЗОВСРБ) – съгласно образеца - Приложение №3  към настоящата документация.  
3.9.3. Декларация по чл. 59, ал.1, т.3 от Закона за мерки срещу изпиране на пари – съгласно 

образеца - Приложение №2 към настоящата документация. 
 
3.10.  Когато участникът предвижда участие на трети лица при изпълнението на поръчката, 

той трябва да може да докаже, че разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите 
от третите лица задължения. 

3.11.  При използване от участника на трети лица за изпълнението на поръчката, те трябва да 
отговарят на съответните критерии за подбор (т. 4), за доказването на които участникът се позовава 
на техния капацитет и за тях да не са на лице основанията за отстраняване от процедурата. 

3.12.  За всяко от третите лица следва да се представят задължително документите по т.3.9.1, 
т.3.9.2. и т.3.9.3. 

3.13.  Лице, което участва в обединение или което е дало съгласие да бъде подизпълнител на 
друг участник, не може да подава самостоятелна оферта. 

3.14.  В процедурата едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно 
обединение. 

3.15.  Възложителят може да изиска от кандидата или от участника-обединение, което не е 
юридическо лице, да представи копие от документа за създаване на обединението, както и следната 
информация във връзка с конкретната обществена поръчка: 

1. правата и задължения на участниците в обединението; 
2.разпределението на отговорността между членовете на обединението; 
3. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. 
Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице документите по 

т.3.9.1, т.3.9.2. и т.3.9.3. се представят за всяко физическо или юридическо лице включено в 
обединението. 
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3.16.  Всички документи в офертите трябва да бъдат на български език. Ако в офертите са 
включени документи, референции и/или сертификати на чужд език, същите трябва да са придружени 
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. 

3.17.  Чуждестранните юридически лица или обединения на чуждестранни юридически лица 
представят съответните еквивалентни документи, съгласно изискванията на ЗОП, издадени от 
компетентен орган в държавата, в която са установени и в превод. Физическите лица – участници в 
процедурата или включени в състава на обединения, представят копие на документ за самоличност. 
Ако тези физически лица са чуждестранни граждани документът се представя и в превод. 

3.18.  Всички разходи по изготвянето и представянето на офертата са за сметка на съответния 
участник. 

3.19.  При приемане на офертата върху опаковката 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. 

3.20.  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. 

3.21.  Офертите се представят в дирекция „Отбранителна аквизиция“ на адрес: гр. София - 
1080, ул. „Иван Вазов“ № 12, ет. 5. 

3.22. Участнициите, чиито оферти не отговарят на изискванията на ЗОП и настоящата 
документация за участие , ще се отстраняват от участие и ценовите им предложения няма да се 
отварят. 
 
Забележка: 
1. Възложителят предоставя пълен и неограничен, пряк и безплатен електронен достъп до 
документацията за участие в откритата процедура на следния адрес: http://pp.mod.bg.  
2. 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. 

 
4. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР 

4.1. Изисквания относно годността (правоспособността) за упражняване на професионална 
дейност (съгласно чл.60 от ЗОП): 

Възложителят не поставя изисквания към кандидатите относно годността 
(правоспособността) за упражняване на професионална дейност. 

4.2. Изисквания относно икономическото и финансовото състояние (съгласно чл.61 от ЗОП): 
Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние на 

участниците. 

4.3. Изисквания относно техническите и професионалните способности - Възложителят 
поставя изисквания за технически и професионални способности по чл.63, ал.1, т.1 от ЗОП: 

4.3.1. Участникът следва да е изпълнил дейности, с предмет и обем, идентичени или сходни с 
тези на поръчката, за последните 3 години от датата на подаване на офертата. 

4.3.2. Под дейности, „сходни“ с предмета на поръчката, следва да се разбира доставка на 
моторен летателен апарат (самолет или вертолет).  

4.3.3. Под „изпълнил” се разбира доставка, която е приключила в посочения по-горе период и 
същата е надлежно приета от възложителя, независимо от датата на възлагане и независимо дали 
гаранционният срок е изтекъл. Стойността на изпълнените дейности не е от значение. 

4.3.4. За доказване на горното, участникът следва да представи списък на доставките и 
услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на 
стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената доставка или 
услуга. 

http://pp.mod.bg/
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4.3.5. Минимално изискване – Участникът да е изпълнил минимум една доставка на моторен 
летателен апарат (самолет или вертолет), за последните 3 години от датата на подаване на офертата. 

4.3.6. Участникът декларира съответствието с този критерий за подбор като представи 
необходимата информация в Част ІV „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и професионални 
способности“ от еЕЕДОП. 
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IV. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

1. ОБЩИ УКАЗАНИЯ 
1.1. Комисия, назначена със заповед на Министъра на отбраната или упълномощено от него 

лице ще разгледа представените от участниците оферти и ще извърши класиране на участниците.  
1.2. Само участници, чиито оферти отговарят на изискванията на настоящата документация се 

допускат до по-нататъшна оценка. 
1.3. Възложителят не разглежда техническите предложения на участниците, за които е 

установено, че не отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор. 
Ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на възложителя, не се 
отваря. Всяко предложение, допуснато до оценка, отговарящо на изискванията на ЗОП и поставените 
от възложителя условия, ще се класира въз основа на критерия за възлагане на поръчката. 

2. КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НA ПОРЪЧКАТА 
2.1. Обществената поръчка се възлага въз основа на „икономически най-изгодната оферта“.  
2.2. „Икономически най-изгодната оферта“ се определя въз основа на критерият за възлагане 

„оптимално съотношение качество/цена“ 
Оценяването на офертите ще се извършва по методика за определяне на комплексната 

оценка на офертата, разработена от Възложителя, в която са определени показателите за оценка, 
относителната им тежест и начините за определянето им. 

3. МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОЦЕНЯВАНАТА ОФЕРТА 

Максималната стойност на Комплексната оценка (КО) на всяка една от офертите е 100 точки.  

КО се изчислява по следната формула:  КО = Пц + Пс 

4. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА И ОТНОСИТЕЛНАТА ИМ ТЕЖЕСТ 
4.1. Показателите за оценка на всяка оферта са: 
4.1.1. Показател „цена” (Пц); 
4.1.2. Показател „срок за изпълнение” (Пс). 
4.2. Относителната тежест на показателите за оценка са: 
4.2.1. Показател „цена” (Пц) – 80 %; 
4.2.2. Показател „срок за изпълнение” (Пс) – 20 %. 

5. МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОТДЕЛНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Отделните компоненти “Показател цена” (Пц) и “Показател срок за изпълнение ” (Пс) се 
изчисляват както следва: 

5.1. Показател „цена” (Пц); 
Показателят отчита предлаганата от участниците цена за извършване на поръчката. 

Показателят се изчислява по следната формула, която отчита и тежестта му: 

80min ⋅=
iуч

Ц Цср
Цср

П , където: 

Цсрmin  – най-ниската стойност на параметъра Цср предложен от участник допуснат до 
класиране; 

Цсруч i     –  стойност на параметъра Цср предложен от съответния участник, който се оценява.  

Параметъра (Цср) представлява средната цена получена в Таблица 1 от ценовото 
предложение на участника в процедурата (Приложение №7).  
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5.2. Показател „срок за изпълнение” (Пс); 
Показателят отчита предлаганият от участниците максимален срок за комплексно изпълнение 

на всички Доставки и Услуги от предмета на обществената поръчка, така както са описани в Раздел I, 
т. 3 от настоящата документация и съгласно максималните прогнозни количества. Показателят се 
изчислява по следната формула, която отчита и тежестта му: 

20min ⋅=
iуч

С С
СП , където: 

Сmin  – най-кратък срок (предложен от участник допуснат до класиране), за комплексно изпълнение 
на всички доставки и услуги от предмета на обществената поръчка, така както са описани в Раздел I, 
т. 3 от настоящата документация и съгласно максималните прогнозни количества; 
Сi  – срок (предложен от съответния участник, който се оценява) за комплексно изпълнение на всички 
доставки и услуги от предмета на обществената поръчка, така както са описани в Раздел I, т. 3 от 
настоящата документация и съгласно максималните прогнозни количества.  
 

Всеки участник в процедурата предлага стойността на параметъра (С) в т.5 от „Предложение 
за изпълнение на поръчката (Приложение  №6). 

6. КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 
6.1. Класирането на офертите се извършва от комисията по низходящ ред на получените 

Комплексни оценки КО. 
6.2. Участникът, чиято оферта отговаря на всички изисквания на настоящата документация и е 

получил най-висока стойност на КО се класира на първо място за изпълнител на поръчката. 
6.3. В случай, че комплексните оценки КО на две или повече оферти са равни, с предимство 

се класира офертата, в която се съдържат по-изгодни предложения, преценени в следния ред: 
1. по-ниска предложена цена; 
2. по-изгодно предложение на показателя „Срок за изпълнение“; 
6.4. Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните 

на първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани в съответствие с т. 6.3. 
6.5. Съгласно чл. 72, ал. 1 от ЗОП, когато предложение в офертата на участник, свързано с 

цена или разходи, което подлежи на оценяване, 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, която се представя в 5-
дневен срок от получаване на искането. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
ОПИС 

на представените документи, свързани с участие в открита процедура за възлагане 
на обществена поръчка с предмет  

 
„ДОСТАВКА НА ЛЕК ВИТЛОВ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВЪЧЕН САМОЛЕТ ” 

 
 

№ СЪДЪРЖАНИЕ 

Вид и количество 
на документите 

/оригинал, копие, 
заверено копие/ 

   

   

   

   

   

   

   

 
 
 
 

Дата:  ________/ _________ / ______ 
Наименование на участника:  __________________________ 

Име и фамилия:        __________________________ 
Длъжност: __________________________ 

Подпис и печат: __________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
ПО ЧЛ. 59, АЛ. 1, Т. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ 

 
Декларацията се подписва от лицето/та, което/които управлява/т и представлява/т 
кандидата. Достатъчно е декларацията да бъде попълнена само от едно от лицата, които 
могат самостоятелно да представляват кандидата 
 
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 .............................................................................................................., 

 
Д Е К Л А Р И Р А М : 

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) ……….……………………..……; 
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      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) 

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) 
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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) 

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:  
Настоящата декларация се попълва и представя преди подписването на рамковото споразумение от избраният 

изпълнител. 
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. 
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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.“ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
 

ПО ЧЛ. 327, АЛ.1 ОТ ЗОВСРБ 
 
Долуподписаният/ата: _______________________________________________,  
                                                                                   име, презиме, фамилия  

ЕГН_________________, адрес:_____________________________________________  
                                                                                                             постоянен адрес  
гражданство ______________, притежаващ/а лична карта № __________, издадена на ____________  

  дата на издаване  
от МВР-гр. _______________, адрес ________________________________________________________,  
                          място на издаване                                                                      постоянен адрес  
в качеството ми на ____________________, в ________________________________________________,  

                                    длъжност                                наименование на юридическото лице, физическо лице-ЕТ  
със седалище___________________________________________________________________, адрес на 
управление: ____________________________________________________________________________,  
тел. /факс ______________, вписано в търговския регистър при _______________________________ 
съд по ф.д. №. ___________ /_________ г.  БУЛСТАТ/ЕИК ______________________  

 
1. Декларирам, че капиталът на представляваното от мен юридическо лице/едноличен 

търговец, в размер на  ____________________________________________________________________  
има следния произход: ___________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________.  

 
2. Декларирам, че собственик на капитала на горепосоченото юридическо лице/едноличен 

търговец са следните лица:  
 
2. 1. ___________________________________________________________________________  
                                                 име, презиме, фамилия/фирма  

ЕГН/ЕИК________________ 
Постоянен адрес / 
Седалище и адрес на управление__________________________________________________________  
Гражданство _____________________ Документ за самоличност _______________________________  

 
2.2. ___________________________________________________________________________  
                                                 име, презиме, фамилия/фирма  

ЕГН/ЕИК _______________ 
Постоянен адрес/ 
Седалище и адрес на управление __________________________________________________________ 
 Гражданство _____________________ Документ за самоличност _______________________________ 
и други.  

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

на неверни обстоятелства.  
 

…………………………………..…. 
място на деклариране 

ДЕКЛАРАТОР: 

…………………………………..…. 
дата на деклариране 

............................../............................./ 
подпис,                        фамилия 
                     печат 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
 

 
УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКАТА И ПРЕДСТАВЯНЕТО НА ЕЛЕКТРОНЕН ЕДИНЕН 

ЕВРОПЕЙСКИ ДОКУМЕНТ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ (ЕЕДОП) 
 

Участниците в настоящата процедура трябва да подадат еЕЕДОП в електронен вид. За тази цел 
на профила на купувача на МО на електронен адрес: http://pp.mod.bg/MO-DOA-2019-056, който 
директно води до документацията на настоящата поръчка, е предоставен eЕЕДОП в два формата - 
XML, PDF. 

Попълване на еЕЕДОП се извършва чрез информационната система за попълване и повторно 
използване на ЕЕДОП. Информационната система за ЕЕДОП е безплатна и може да се достъпи чрез 
Портала за обществени поръчки (www.eop.bg), както и директно на интернет адрес 
https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=bg. 

При попълване на ЕЕДОП следва да се изпълни следното: 

Първо - предоставеният еЕЕДОП във формат XML трябва да се свали от сайта на Възложителя 
на устройството (персонален компютър) на заинтересованото лице. 

Второ – Заинтересованото лице влиза в системата за електронно попълване на ЕЕДОП на  
интернет адрес https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=bg, при което се отваря следният прозорец 
(фиг. 1). 

Фиг. 1 

 
 

Трето – На въпрос „Вие сте?“ се избира опция „Икономически оператор“.  

След маркиране на бутона „Икономически оператор“, Системата дава възможност за избор на 
три варианта – „Заредите файл ЕЕДОП“, „Обедините два ЕЕДОП“ и „Въведете отговор“. Трябва да се 
избери вариант „Заредите файл ЕЕДОП“ (фиг. 2).  

https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=bg
https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=bg
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Фиг.2 

 
След като се маркира горепосоченият бутон излиза прозорец „Качете искане за ЕЕДОП“, кликва 

се върху прозореца „Browse“, след което се избира от устройството на заинтересованото лице, 
сваленият от него ЕЕДОП във формат XML (фиг. 3). 

Фиг.3 

 
След избиране на бутон „Напред“ се зареждане готовия за попълване ЕЕДОП. Следва се 

електронния образец като се попълват раздели: 
1. Процедура; 
2. Изключване; 
3.Подбор; 
4. Край. 

След попълването на всички раздели се избира опцията „Преглед“ (фиг. 4). 
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фиг. 4. 

 
 

Четвърто – След завършване на попълването, системата дава възможност ЕЕДОП да се съхрани 
в два формата: XML или PDF, като се запаметява на устройството на потребителя и в двата формата 
(фиг. 5). 

фиг. 5 

 
Пето – PDF файла се подписва с електронен подпис от всички лица, които имат задължение да 

подпишат еЕЕДОП. 

Шесто – Получения от горните действия файл – еЕЕДОП се прилага на подходящ електронен 
носител (CD, DVD, CD-R, DVD-R, USB, линк и др.), който се поставя в запечатаната, непрозрачна 
опаковка, с която се представя офертата. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
 

ЗА КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ ПО ЧЛ.102, АЛ.1 ОТ ЗОП 
 
Подписаният/ата............................................................................................................................................... 

(трите имена) 
 
данни по документ за самоличност ............................................................................................................... 

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването) 
 
в качеството си на ............................................................................................................................................ 

(длъжност) 
 
на ...................................................................................................................................................................... 

(наименование на участника) 
 
ЕИК/БУЛСТАТ .................................................. - участник в процедура за възлагане на  
 
обществена поръчка с предмет "................................................................................................" 

 
ДЕКЛАРИРАМ: 

  
1. Информацията, съдържаща се в .......................... (посочват се конкретна част/части от 
офертата), да се счита за конфиденциална, тъй като съдържа технически и/или търговски тайни 
(вярното се подчертава). 
 
2. Не бихме желали информацията по т. 1 да бъде разкривана от възложителя, освен в 
предвидените от закона случаи. 

 
 
Забележка: 
Съгласно чл. 102, ал. 1 от ЗОП участниците могат да посочват в офертите си 

информация, която смятат за конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна. 
Участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на предложенията 
от офертите им, които подлежат на оценка, съгласно чл. 102, ал. 2 от ЗОП . 

 
 

…………………………………..…. 
място на деклариране ДЕКЛАРАТОР: 

…………………………………..…. 
дата на деклариране 

............................../............................./ 
подпис,                        фамилия 

             печат 
 



V ПРИЛОЖЕНИЯ  

 

ДОСТАВКА НА ЛЕК ВИТЛОВ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВЪЧЕН САМОЛЕТ 28 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 
 

За участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
 

„ДОСТАВКА НА ЛЕК ВИТЛОВ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВЪЧЕН САМОЛЕТ ” 
 

Ние,........................................................................................................................................... 
наименование на Кандидата 

 
в качеството ни на участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка, с настоящото Ви 
представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка с 
горепосочения предмет. 

 
ДЕКЛАРИРАМЕ, ЧЕ 

 
АКО БЪДЕМ ИЗБРАНИ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОСНОВАНИЕ НА СКЛЮЧЕНО РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ 

И КОНКРЕТНИ ДОГОВОРИ КЪМ НЕГО ПО ЗАЯВКА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

1. Ще извършим (съгласно заявките на Възложителя) 

1.1. Доставка на леки витлови учебно-тренировъчни самолети – до 4 (четири) броя: 
1.2. Доставка на авиационно-техническо имущество (АТИ), консумативи и разходни материали- 

осигуряващи експлоатация на самолетите за не по-малко от 400 часа нальот на един самолет за една 
година (общо 1600 часа за четири самолета);  

1.3. Доставка на пълен комплект инструменти и средства за наземно обслужване на 
самолетите, силовата установка и авиониката на самолетите - осигуряващи провеждане на 
нормална/ежедневна летателна дейност и планови и непланови инспекции - on the route and in the 
hangar; 

1.4. Доставка на контролно-проверовъчна апаратура (КПА) и контролно-измервателна 
апаратура (КИА) необходима за обслужване на самолетите; 

1.5. Доставка на пълен комплект (на електронен и хартиен носител) литература за обучение, 
експлоатация и сервизно обслужване. 

1.6. Обучение на летателен състав – до 4 (четирима) инструктори;  
1.7. Обучение на авиационен инженерно-технически състав (АИТС) – до 10 (десет) човека. 

Наясно сме и приемаме, че посочените в т.1 количества за Доставки/Услуги могат да бъдат 
намалявани (съобразно осигурените финансови средства по бюджета на Министерството на 
отбраната), като Възложителят си запазва правото и да не сключва някой от конкретните договори 
към рамковото споразумение, като от предното обстоятелство не произтича отговорност за 
Министерството на отбраната. 

2. Извършените от нас Доставки/Услуги ще отговарят на изискванията на техническа 
спецификация ТС Л 66.3323.19, а именно: 

2.1. По отношение на лекия тренировъчен самолет 

Ако бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка, при заявка от Възложителя и 
сключване на договор към рамковото споразумение ще доставим лек тренировъчен самолет 
.................... (марка, модел).  Самолетите ще са с новопроизведени, от един модел и с еднаква 
конфигурация на оборудването. В паспортите/формулярите на изделията (където е приложимо) ще 
са отбелязани назначените общи (технически) и междуремонтни ресурси, календарни срокове на 
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експлоатация и срокове на съхранение. Доставените от нас самолети ще отговарят на следните 
изисквания: 

Точка от ТС ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА 
3. Тактико-технически изисквания към лек витлов учебно тренировъчен самолет 
3.1. Изисквания по предназначение 
3.1.1. Лекият учебно-тренировъчен самолет да осигурява обучение и подготовка на летателен 

състав, както следва: 
3.1.1.1. Първоначално летателно обучение, денем и 

нощем (VFR day and night), полети по прибори 
(IFR). 

……………… 

3.1.1.2. Изпълнение на основни елементи от сложния 
пилотаж. Минимум елементи, на които 
самолета да позволява изпълнение: 

……………… 

 •  Лупинг; ……………… 
 •  Полутоно; ……………… 
 •  Тоно; ……………… 
 •  Свредел с учебна цел. ……………… 
3.1.1.3. Самолетът да е от категория aerobatic 

(acrobatic), съгласно определението, 
залегнало в авиационните изисквания EASA 
CS23 и/или FAR23 или еквивалентно/и. 

……………… 

3.1.1.4. При неубираема схема на колесника, 
самолетът да е оборудван със система за 
имитиране на действията на летеца при 
убиране и пускане на колесника. 

……………… 

3.1.1.5. Конфигурацията на органите за управление 
на самолета и приборите в пилотската кабина 
да позволяват изпълнение на полети с 
екипаж от един пилот. 

……………… 

3.1.2. Компановъчни характеристики  
3.1.2.1. Лекият витлов учебно-тренировъчен самолет 

трябва да е моноплан, с органи за надлъжно, 
напречно и попътно управление, 
механизация за излитане и кацане. 

……………… 

3.1.2.2. Конструкцията на самолета може да бъде 
изпълнена, както от изцяло метални 
елементи, така и от композитни материали. 

……………… 

3.1.2.3. Кабината да позволява настаняване (side by 
side или front and rear) и функциониране на 
двама пилоти – обучаем и инструктор. 

……………… 

3.1.2.4. Колесникът да бъде триопорен, с носово 
колело. 

……………… 

3.1.3. Габаритни и теглови характеристики 
3.1.3.1. Дължина – не по-голяма от 9 m. ……………… 
3.1.3.2. Височина – не по-голяма от 3,50 m. ……………… 
3.1.3.3. Разпереност – не по-голяма от 12 m. ……………… 
3.1.3.4. Максималното излетно тегло на самолета в 

категория “aerobatic/acrobatic” не трябва да 
превишава 1500 kg. 

……………… 

3.1.4. Височинно-скоростни характеристики в категория “aerobatic/acrobatic”. 
3.1.4.1. Таван на самолета – не по-малък от 4 500 m. ……………… 
3.1.4.2. Максимална скорост (при условия на 

Международна стандартна атмосфера (МСА) 
– International Standard Atmosphere (ISA)) – не 
по-малка от 230 km/h. 

……………… 
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Точка от ТС ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА 
3.1.4.3. Крейсерска скорост (при условия на МСА, на 

морското ниво) – не по-малка от 220 km/h. 
……………… 

3.1.4.4. Минимална скорост (скорост на сриване) при 
условия на МСА, на морското ниво и 
конфигурация за кацане – не по-висока от 110 
km/h. 

……………… 

3.1.4.5. Максимална скороподемност (вертикална 
скорост при набор, в условия на МСА, 
максимално-излетно тегло) – не по-малка от 
5 m/s. 

……………… 

3.1.5. Други основни тактико-технически характеристики в категория “aerobatic/acrobatic”. 
3.1.5.1. Разбег с набор на височина 15 m – не по-

голям от 500 m. 
……………… 

3.1.5.2. Пробег – не по-голям от 500 m. ……………… 
3.1.5.3. Максимална далечина на полета с пълна 

зарядка с гориво – не по-малка от 450 кm. 
……………… 

3.1.6. Изисквания към конструкцията на самолета и самолетните системи. 
 Конструкцията на самолета да е изработена 

от материали, осигуряващи якост и 
устойчивост при претоварвания не по-малки 
от +6/-3g. Същата да е устойчива на 
въздействие на вредните влияния на 
слънчева светлина. Да позволява съхранение 
на самолета на открито.  

……………… 

3.1.7. Изисквания към кабината  на самолета. 
3.1.7.1. Да е оборудвана с многофункционални 

дисплеи (Glass Cockpit), изобразяващи 
полетно-навигационната информация. 

……………… 

3.1.7.2. Разположението на всички прибори, пултове 
и елементи от управлението да позволява 
достъп от двамата пилоти.  

……………… 

3.1.7.3. Да позволява добра видимост в полет и 
директна видимост на полосата при подхода 
за кацане. 

……………… 

3.1.7.4. Пилотските седалки и педалите за 
управление на вертикалното кормило да 
позволяват регулиране в зависимост от 
размеро-ръстовите характеристики на 
пилота. 

……………… 

3.1.7.5. Седалките да позволяват безопасно 
напускане на самолета при аварийни 
ситуации. Да са оборудвани със спасителни 
парашути за летците или да позволяват 
настаняване на оборудван с парашут пилот. 

……………… 

3.1.7.6. Кабината да осигурява вентилация и 
отопление. 

……………… 

3.1.7.7. Кабината да позволява (да е оборудвана със 
система за) аварийно изхвърляне на фанара 
при възникване на аварийна ситуация в 
полет, позволявайки аварийно напускане с 
парашут. 

……………… 

3.1.8. Изисквания към колесника. 
3.1.8.1. Конструкцията на колесника да позволява 

излитане от бетонни, асфалтови и тревни 
полоси. 

……………… 
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Точка от ТС ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА 
3.1.8.2. Системата за управление на самолета да 

позволява управление на носовото колело 
при рулиране или управление на самолета  
при  рулиране посредством диференциално 
спиране на основните колела. 

……………… 

3.1.9. Изисквания към горивната система. 
 3.1.9.1. Да осигурява надежно захранване на 

двигателя с гориво при всякакви условия на 
полета (включително при нулеви и 
отрицателни претоварвания за не по-малко 
от 15 s).  

……………… 

3.1.9.2. Да използва стандартни авиационни горива. ……………… 
3.1.10. Изисквания към управлението на самолета. 
3.1.10.1. Управлението да е стандартно с лостове 

(щурвали) и педали – за обучаемия и за 
инструктора. 

……………… 

3.1.10.2. Самолетът да се тримува по надлъжния, 
напречния и попътния канали. 

……………… 

3.1.11. Изисквания към спирачната система. 
 Системата да позволява диференцирано 

въздействие на изпълнителните механизми 
от спирачната система на основните колела. 

……………… 

3.1.12. Електросистема и електрооборудване на самолета. 
3.1.12.1. Електрозахранването на самолета да 

осигурява работно напрежение от 12/28 V. 
……………… 

3.1.12.2. Електросистемата да позволява запуск на 
двигателя чрез захранване от акумулатор 
и/или външен източник. 

……………… 

3.1.12.3. Самолетът да е оборудван с фарове против 
сблъсък, фарове за рулиране и светлини за 
позициониране. 

……………… 

3.1.13. Комуникационно и навигационно оборудване.  
3.1.13.1. VOR/ ILS/DME/Marker receiver и 

радиовисотомер (Radar Altimeter). 
……………… 

3.1.13.2. ADF (Automatic Direction Finder). ……………… 
3.1.13.3. GPS (Global Positioning Sistem). ……………… 
3.1.13.4. Два броя  комуникационни радиостанции: ……………… 
 •бордна свързочна радиостанция с VHF 

обхват в честотен диапазон от 118.000 MHz 
до 136.975 MHz със стъпка от 8.33 кHz и от 
137.000 MHz до 151.975 MHz със стъпка от 25 
кHz; 

……………… 

 •бордна свързочна радиостанция с UHF 
обхват в честотен диапазон от 225.000 MHz 
до 399.975 MHz със стъпка 25 кHz. 

……………… 

3.1.13.5. Система за опознаване – транспондер, 
работещ в режими 3А, 3С и Mode S. 

……………… 

3.1.13.6. Навигационната информация да се 
изобразява на цветен/и 
многофункционален/и дисплей/и. 

……………… 

3.1.13.7. В авариен режим, при отказ на основните 
навигационно-пилотажни прибори 
(дисплеите), основната навигационна 
информация да може да се изобразява на 
енергонезависим/и аналогов/и и/или 
цифров/и дублиращ/и (“Stand by”) прибор/и. 

……………… 
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Точка от ТС ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА 
3.1.13.8. При възможност, самолетът да е снабден с 

единен пулт за управление на 
навигационните и комуникационните 
системи. 

……………… 

3.1.14. Изисквания към двигателя. 
3.1.14.1. Двигателят да е бутален тип. ……………… 
3.1.14.2. Максимална мощност на двигателя – не по-

малко от 180 hp. 
……………… 

3.1.14.3. Консумация на гориво – не по-повече от 70 
литра на час при максимална мощност на 
двигателя. 

……………… 

3.1.14.4. Без ограничения за работа на двигателя на 
максимална мощност. 

……………… 

3.1.14.5. Маслената система на двигателя да осигурява 
надеждно смазване на двигателя при полет с 
отрицателни претоварвания съгласно EASA 
CS-E 570 или еквивалентно/и. 

……………… 

3.1.15. Изисквания към ресурсните характеристики. 
3.1.15.1. Самолетът да има назначен (общ технически) 

ресурс не по-малък от 6000 летателни часа в 
категория “aerobatic/acrobatic”. 

……………… 

3.1.15.2. На двигателя да е назначен междуремонтен 
ресурс – не по-малък от 1000 часа. 

……………… 

3.1.16. Изисквания към комплектацията на самолетите. 
3.1.16.1. Самолетите да бъдат доставени с цялостен 

комплект наземно оборудване – заглушки, 
заземки, чохли, водила за буксиране и др. 

……………… 

3.1.16.2. За всеки самолет да бъде доставен пълен 
комплект покривки, изработени от 
антистатични материали, които не биха 
довели до надраскване на остъклението и до 
нарушаване на цялостта на 
лакобояджийското покритие. 

……………… 

3.1.17. Изисквания по безопасност. 
3.1.17.1. Самолетът да е оборудван със система за 

запис на полетната информация. Заедно със 
самолета, да бъде доставени лицензиран 
софтуер и хардуер (разчитащо устройство със 
съответния интерфейс - кабели и куплунзи – 2 
комплекта) за снемане и разчитане на 
записаната информация. Минимума 
записвани параметри да включва: 

……………… 

 •Височина; ……………… 
 •Скорост; ……………… 
 •Претоварване; ……………… 
 •Ъгли по крен и тангаж; ……………… 
 •Курс; ……………… 
 •Данни за местоположението от GPS 

приемника. 
……………… 

3.1.17.2. Самолетът да е оборудван с авариен радио 
излъчвател (Emergency Locator Transmitter – 
ELT). 

……………… 
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2.2. По отношение на съпътстващото оборудване 

2.2.1. Ако бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка, при заявка от Възложителя 
и сключване на договор към рамковото споразумение ще извършим:  

2.2.1.1. Доставка на авиационно-техническо имущество (АТИ), консумативи и разходни 
материали- осигуряващи експлоатация на самолетите за не по-малко от 400 часа нальот на един 
самолет за една година (общо 1600 часа за четири самолета); 

2.2.1.2. Доставка на пълен комплект инструменти и средства за наземно обслужване на 
самолетите, силовата установка и авиониката на самолетите - осигуряващи провеждане на 
нормална/ежедневна летателна дейност и планови и непланови инспекции - on the route and in the 
hangar; 

2.2.1.3. Доставка на контролно-проверовъчна апаратура (КПА) и контролно-измервателна 
апаратура (КИА) необходима за обслужване на самолетите. 

2.2.2. Списък на предлаганото от нас авиационно-техническото имущество, консумативи и 
разходни материали, осигуряващи експлоатация на АТ е съгласно нашето Приложение №1 от 
настоящото предложение за изпълнение на поръчката (списъкът да включва вариант за 1 самолет, 
2, 3 и 4 самолета /при среден нальот от 400 часа на самолет за една година/). 

2.2.3. Номенклатурите на резервните части и консумативи, ще съответстват на посочените в 
оригиналните каталожни книги, според т.2.4.4. 

2.2.4. Номенклатурите на инструментите и средствата за наземно обслужване ще съответстват 
на посочените в оригиналната каталожна документация за типа авиационна техника. 

2.2.5. Инструментите и средствата за наземно обслужване ще осигуряват провеждането на 
ежедневна летателна дейност и извършването на планови и непланови инспекции (on the route and 
in the hangar). 

2.2.6. Списък на предлаганите от нас инструменти и средства за наземно обслужване на 
самолетите, силовата установка и авиониката на самолетите е съгласно нашето Приложение №2 от 
настоящото предложение за изпълнение на поръчката (списъкът да включва вариант за 1 самолет, 
2, 3 и 4 самолета). 

2.3. По отношение на контролно-проверовъчна апаратура (КПА) и контролно-измервателна 
апаратура (КИА)  

2.3.1. Ако бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка, при заявка от Възложителя 
и сключване на договор към рамковото споразумение ще извършим Доставка на контролно-
проверовъчна апаратура (КПА) и контролно-измервателна апаратура (КИА) необходима за 
обслужване на самолетите. 

2.3.2. КИА и КПА ще осигуряват ежедневното техническо обслужване и извършването на 
инспекциите по АТ. 

2.3.3. Номенклатурите на КИА и КПА трябва да съответстват на посочените в оригиналната 
каталожна документация за типа АТ. 

2.3.4. Списък на предлаганата от нас контролно-измервателна апаратура и контролно-
проверовъчна апаратура е съгласно нашето Приложение №3 от настоящото предложение за 
изпълнение на поръчката (списъкът да включва вариант за 1 самолет, 2, 3 и 4 самолета). 

2.4. По отношение на документацията 

2.4.1. Ако бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка, при заявка от Възложителя 
и сключване на договор към рамковото споразумение ще извършим Доставка на пълен комплект (на 
електронен и хартиен носител) литература за обучение, експлоатация и сервизно обслужване. 

2.4.2. Доставяното имущество по предмета на обществената поръчка ще бъде съпроводено  с 
пълен комплект (на електронен и хартиен носител) литература за обучение, експлоатация и сервизно 
обслужване. 

2.4.3. Доставената от нас литература за обучение, експлоатация и сервизно обслужване ще е 
утвърдена/одобрена от Конструктора/Производителя.  

2.4.4. Литературата ще включва: 
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• Инструкция за летателна експлоатация (Flight manual); 
• Техническа документация за обслужването на самолета (Maintenance Manual); 
• Действащи технически бюлетини (описват се бюлетините) ; 
• Каталог на частите (Illustrated parts catalog); 
•....................................... (друго по преценка на участника); 

2.4.5. Доставената литература ще е на български или английски език. 

2.5. По отношение на обучението 

2.5.1. Ако бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка, при заявка от Възложителя 
и сключване на договор към рамковото споразумение ще извършим обучение на летателен състав и  
авиационен инженерно-технически състав, както следва: 

2.5.1.1. Ще извършим обучение на летци от състава на Военновъздушните сили до ниво, 
позволяващо самостоятелни полети, с използване на пълните възможности на самолета. 

2.5.1.2. Ще предоставим компютърно базиран клас (СВТ) с цел поддържане на натренираност и 
бъдеща подготовка на летателен състав (съгласно нашето Приложение № 5). 

2.5.2. Съставът на класа ще бъде както следва: 
• Работни места – ………… броя (минимум 2 броя), оборудвани с PC и специализиран софтуер; 
• Учебните материали ще са представени от софтуерни продукти за обучение, изучаване на 

устройството на самолета, неговата инструкция за летателна експлоатация, както и продукти/ 
ръководства за експлоатация на неговите системи за подобряване на натренираността на летателния 
състав, където е приложимо. 

2.5.3. Обучението на авиационния ИТС ще се извърши от обучаваща организация, 
сeртифицирана по изискванията EASA или JAA или FAA или от национални авиационни власти на 
страна членка на ЕС и/или НАТО по един от следните регламенти: 

• EASA Maintenance Training Organisation Part 147 Approvals (MTOA); 
• FAA Part – 147 - Aviation maintenance technician schools. 

2.5.4. Обучението на специалисти от специалност „СД“ (Engine and airframe) – ще се изпълни по 
международен стандарт/категория EASA – Ниво В1. 

2.5.5. Обучението на специалисти от специалност „Авиационно и радиоелектронно 
оборудване” (Avionics)- ще се изпълни по международен стандарт/категория EASA – Ниво В2. 

2.5.6. С цел поддържане на натренираност и бъдеща подготовка на АИТС, ще предоставим 
компютърно базиран клас (CBT) (съгласно Приложение № 5). 

2.5.7. Съставът на класа ще бъде както следва: 
• Работни места – минимум 3 броя, оборудвани с PC и специализиран софтуер; 
•  Учебните материали да са представени от софтуерни продукти за изучаване на устройството 

на самолета, неговата документация за ТО и ремонт, каталог на частите, както и 
продукти/ръководства за ТО и ремонт на неговите системи и други продукти с техническа насоченост 
за подобряване на натренираността на АИТС, където е приложимо. 

2.5.8. Обучението на авиационния ИТС и издадените удоставерения за завършването му ще 
осигуряват вписването в издаден от компетентен орган на българските граждански 
въздухоплавателни (ВС) власти лиценз за ТО на въздухоплавателни средства (AIRCRAFT 
MAINTENANCE LICENCE -AML) на одобрение за квалификационен клас за типа ВС в съответствие на 
приложение III (част 66) на Регламент № 1321/26.11.2014 на Европейската комисия, относно 
поддържането на летателната годност на ВС и авиационните продукти, части и устройства и относно 
одобряването на организациите и персонала, изпълняващ тези задачи. 

2.5.9. Теоретичното и практическото обучение на АИТС ще осигурява придобиването на знания 
и умения за изпълнението на всички задачи от линейното и базовото ТО, споменати в 
предоставената експлоатационна техническа документация на ВС (Ръководство за ТО). 

Обучението трябва да позволява АИТС да придобие ниво на експлоатация “I” и “O” 
2.5.10. Програмите за обучение на летателния и инженерно-техническия състав ще бъдат  

съгласно нашето Приложение № 4. 
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2.6. По отношение на опаковката, маркировката, етикетирането и консервацията 

2.6.1. Резервните части и консумативи, разходни материали в това число смазочни, 
лакобояджийски материали и химикали, ще са доставят в оригинална заводска опаковка и 
консервирани (там където е предвидено).  

2.6.2. КПА, КИА, средства за неразрушаващ контрол (ако има такива) и инструменти ще се 
доставят в оригинална заводска опаковка. 

2.7. По отношение на гаранционият срок 

2.7.1. Гаранционният срок на доставените самолети, двигателите и оборудването от тяхната 
комплектация ще бъде:  

• Гаранционният срок на доставените самолети и оборудването към тях ще бъде  ............. часа 
или ........ години (не по-малък от 500 часа или 2 (две) години, което настъпи първо, 
считано от датата на приемо-предавателния протокол); 

• Гаранционният срок на доставените двигателите и оборудването към тях ще бъде  ............. 
часа или ........ години (не по-малък от 500 часа или 2 (две) години, което настъпи първо, 
считано от датата на приемо-предавателния протокол); 

2.7.2. Гаранционният срок на доставененото авиационно-техническо имущество ще бъде 
............. часа/години, считано от датата на приемо-предавателния протокол. 

2.7.3. Гаранционният срок на доставените средства за наземно обслужване, резервни части, 
КИА и КПА ще бъде ........ години, считано от датата на приемо-предавателния протокол. 

2.7.4. Консумативите, смазочните и лакобояджийските материали и химикалии с ограничен 
срок на годност, ще притежават остатъчен срок на годност за употреба, представляващ не по-малко 
75% от назначения срок на годност, към датата на приемо-предавателния протокол. 

2.8. По отношение на оценяване на съответствието 

Съгласни сме и приемаме: 
2.8.1. Оценяването на съответствието с изискванията на Договора на доставените от нас 

самолети да се извършва от комисия за приемни изпитвания, с включени упълномощени 
представители на Възложителя и Изпълнителя. Приемните изпитвания се извършват по ред 
предложен от Изпълнителя, съгласуван със Заявителя (Военновъздушните сили). 

2.8.2. Изпълнителят представя на комисията за приемни изпитвания следните документи: 
• Документ, удостоверяващ качеството, издаден от Производителя. 
• Документ, удостоверяващи произхода, издаден от Производителя, когато той е от 

страна член на Европейския съюз, или издаден от компетентен орган от страната на Производителя. 
• Декларация за съответствие с изискванията на договора, съгласно БДС EN ISO /IEC 

17050-1:2010 или еквивалентно/и, издадена от Изпълнителя. 
• Гаранционна карта. 
• Попълнени формуляри/паспорти на самолета, двигателя и оборудването от тяхната 

комплектация. 
2.8.3. Оценяването на съответствието на доставеното от нас имущество по т. т. 1.3., 1.4. и 1.5. с 

изискванията на договора да се извършва от комисия с представители на Институт по отбрана 
„Професор Цветан Лазаров”, Заявителя и Изпълнителя. 

2.8.4. Доставеното от нас имущество по т. т. 1.3., 1.4. и 1.5. да бъде съпроводено с: 
• Документи, удостоверяващи качеството, издадени от производителите им. 
• Документи, удостоверяващи произхода – издадени от Производителите им, когато те 

са от страна член на Европейския съюз, или издаден от компетентен орган от страната на 
Производителя. 

• Декларация за съответствие с изискванията на договора, съгласно БДС EN ISO /IEC 
17050-1:2010 или еквивалентно/и, издадена от Изпълнителя. 

• Гаранционни карти. 
• Попълнени оригинални формуляри/паспорти (където е приложимо). 
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2.8.5. Съответствието на доставеното от нас имущество по т. т. 1.3., 1.4. и 1.5. с изискванията на 
договора се удостоверява с протокол за оценка на съответствието. 

2.8.6. Оценяването на съответствието с изискванията на Договора на проведеното обучение по 
т. 1.6. и 1.7. и доставената документация по т. 1.5. да се извършва от Комисия на Заявителя 
(Военновъздушните сили). 

2.8.7. За проведеното обучение по т. 1.6. и 1.7. и доставената документация по т. 1.5. да  
издадем Декларация за съответствие с изискванията на договора, съгласно БДС EN ISO /IEC 17050-
1:2010 или еквивалентно/и. 

2.8.8. Контролът и оценяването на летателната годност да се извършват в съответствие с 
действащите нормативни актове и документи за МО и БА. 

2.8.9. За оценяване на летателната годност да предоставим за самолета, двигателя/лите и 
винта/винтовете типови сертификати, издадени/признати/одобрени от компетентни авиационни 
власти: Копия от документите се предоставят на комисията за оценка на съответствието. 

2.8.9.1. 3а самолета – типов сертификат, издаден по авиационни изисквания EASA Certification 
Specifications CS-23 - “Certification Specifications for Normal, Utility, Aerobatic, and Commuter Category 
Aeroplanes” или еквивалентно/и. 

2.8.9.2. 3a двигателите – поприложими авиационни изисквания, издадени / признати/ 
одобрени от компетентни авиационни власти. 

2.8.9.3. 3a винтовете – поприложими авиационни изисквания, издадени / признати/ одобрени 
от компетентни авиационни власти. 

2.8.10.  Доставените продукти (самолет, двигател/и и винт/винтове) да са съпроводени с 
индивидуален сертификат за летателна годност (където е приложимо) или документи, 
удостоверяващи, че продуктите, са готови за пускане в експлоатация (където е приложимо). Копия от 
документите да се предоставят на комисията за оценка на съответствието. 

2.8.11. Оценяване на летателната годност на продуктите по т. 1.2 - Доставеното от нас 
имущество да бъде съпроводено с документи, удостоверяващи, че продуктите, са готови за пускане в 
експлоатация (където е приложимо). Да предоставим копия на тези документи на Комисията за 
оценка на съответствието. 

2.8.12. Представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по контрол и оценяване на летателната годност да е 
Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров”. 

2.8.13. В паспортите/формулярите на изделията (където е приложимо) ще бъдат отбелязани 
назначените общи (технически) и междуремонтни ресурси, календарни срокове на експлоатация и 
сроковете на съхранение. 

3. Декларираме, че сме съгласни с предложените в изискванията на Възложителя начини на 
плащане, като сме наясно и приемаме, че Възложителят  определя начина на плащане и размера на 
акредитива и авансовото плащане в поканата към Изпълнителя за сключване на конкретен договор 
към рамковото споразумение. 

4. При извършване на внос на имущество ще се възползваме/няма да се възползваме 
(невярното се зачертава) от облекченията за суспендиране на вносни мита съгласно Регламент (ЕО) 
150/2003 от 21.01.2003 г. на Съвета, като за целта ще се ръководим от изискванията съгласно заповед 
№ ОХ-610/27.06.2017 г. на министъра на отбраната. (ако е приложимо). Това обстоятелство ще бъде 
отчетено при представяне на нашето „Ценово предложение“.  

5. Максималният срок (С) за комплексно изпълнение на всички Доставки и Услуги от 
предмета на обществената поръчка, така както са описани в Раздел I, т. 3 от документацията за 
участие и съгласно максималните прогнозни количества ще бъде ………………… месеца (не по-голям 
от 24 месеца), считано от датата на подписване на конкретен договор към рамковото 
споразумение. 
 

Забележки: Предложеният от участника срок (С)  ще се използва при изчисленията за оценка на 
офертата на участника, съгласно методиката за оценка (Раздел IV от документацията за участие); 
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Приложения: 
1. Приложение № 1 - Списък на авиационно-техническото имущество, консумативи и разходни материали, 
осигуряващи експлоатация на АТ; 
2. Приложение № 2 - Списък на предлаганите инструменти и средства за наземно обслужване на самолетите, 
силовата установка и авиониката на самолетите;  
3. Приложение № 3 - Списък на контролно-измервателната апаратура и контролно-проверовъчна апаратура; 
4. Приложение № 4 - Програма за обучение на летателен и инженерно-технически състав. 
5. Приложение № 5 – Описание на компютърните класове за обучение на летателния и инженерно-
техническия състав (описва се подробно какво включва и технически характеристики); 
6. Описания с технически данни, снимки на стоките, обект на доставка, (чиято автентичност трябва да бъде 
доказана, ако Възложителят изиска това), от които да е видно съответствието на стоката с основните 
изисквания посочени в ТС Л 66.3323.19; 
7. ------------------- (друго по преценка на участника) 

 
 

…………………………………..…. 
място 

............................................................ 
име,фамилия, подпис 

…………………………………..…. 
дата 

............................................................ 
длъжност на представляващия участника  

печат 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 
 

ПРЕДЛАГАНИ ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ – ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 

/в отделен запечатан плик/ 
 

Ние,........................................................................................................................................... 
наименование на участника 

 
в качеството ни на участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка, с настоящото Ви 
представяме ценовото ни предложение за изпълнение на обществената поръчка, което ще бъде 
обвързващо за нас в срока на валидност на офертата ни, а именно: 

 
 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 
 

„Доставка на лек витлов учебно-тренировъчен самолет ” 
 

1. Средна цена (Цср), комплексни цени по години и общи цени в ……………. (евро/лева).  

Таблица 1  

Цени по години Обща цена 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. ∑ 2019÷2023 

................... ................... ................... ................... ................... ................... 

Средна цена (Цср) = Обща цена / 5 ................... 

Забележки: 
1. Посочените в таблица 1 цени за вяка една година включва комплексно изпълнение на 

следните Доставки/Услуги: 
1.1. Доставка на 4 (четири) броя леки витлови учебно-тренировъчни самолета; 
1.2. Доставка на авиационно-техническо имущество (АТИ), консумативи и разходни 

материали- осигуряващи експлоатация на 4 (четири) броя самолети за не по-малко от 400 часа 
нальот на един самолет за една година (общо 1600 часа за четири самолета);  

1.3. Доставка на пълен комплект инструменти и средства за наземно обслужване на на 4 
(четири) броя самолета, силовата установка и авиониката на самолетите - осигуряващи провеждане 
на нормална/ежедневна летателна дейност и планови и непланови инспекции - on the route and in 
the hangar; 

1.4. Доставка на контролно-проверовъчна апаратура (КПА) и контролно-измервателна 
апаратура (КИА) необходима за обслужване на 4 (четири) броя самолета; 

1.5. Доставка на пълен комплект (на електронен и хартиен носител) на литература за 
обучение, експлоатация и сервизно обслужване. 

1.6. Обучение на летателен състав - 4 (четирима) инструктори;  
1.7. Обучение на авиационен инженерно-технически състав - 10 (десет) човека; 
2. Средната цена (Цср) се получава като сума от посочените от участника в Таблица 1 цени по 

години (от 2019 до 2023 г.), разделена на 5 (Цср = Обща цена / 5). 
3. Получената  Средната цена (Цср) ще се използва за изчисляване на показателя „цена“ (Пц) 

в методиката за оценка на офертата на участника (Раздел IV от документацията за участие). 
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2. Единични цени за Доставки/Услуги по години в ……………. (евро/лева).  
Таблица 2 

№ Доставка/Услуга Количество 
Срок за 
изпълн. 

/месеци/ 

Цена 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

1 Доставка на лек витлов учебно-тренировъчен 
самолет Един брой .............. ................ ................ ................ ................ ................ 

2 Доставка на лек витлов учебно-тренировъчен 
самолет Два броя .............. ................ ................ ................ ................ ................ 

3 Доставка на лек витлов учебно-тренировъчен 
самолет Три броя .............. ................ ................ ................ ................ ................ 

4 Доставка на лек витлов учебно-тренировъчен 
самолет Четири броя .............. ................ ................ ................ ................ ................ 

5 

Доставка на авиационно-техническо имущество, 
консумативи и разходни материали  
  

Осигуряващо експлоатацията на един самолет за 
една година (при нальот 400 часа на самолет за 
година) 

.............. ................ ................ ................ ................ ................ 

6 
Осигуряващо експлоатацията на два самолета за 
една година (при нальот 400 часа на самолет за 
година) 

.............. ................ ................ ................ ................ ................ 

7 
Осигуряващо експлоатацията на три самолет за 
една година (при нальот 400 часа на самолет за 
година) 

.............. ................ ................ ................ ................ ................ 

8 
Осигуряващо експлоатацията на четири самолета 
за една година (при нальот 400 часа на самолет 
за година) 

.............. ................ ................ ................ ................ ................ 

9 Доставка на пълен комплект инструменти и 
средства за наземно обслужване на самолет, 
силова установка и авионика, осигуряващи 
провеждане на нормална/ежедневна летателна 
дейност и планови и непланови инспекции - on 
the route and in the hangar 

За един самолет .............. ................ ................ ................ ................ ................ 

10 За два самолета .............. ................ ................ ................ ................ ................ 

11 За три самолета .............. ................ ................ ................ ................ ................ 

12 За четири самолета .............. ................ ................ ................ ................ ................ 
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№ Доставка/Услуга Количество 
Срок за 
изпълн. 

/месеци/ 

Цена 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

13 

Доставка на контролно-проверовъчна апаратура 
и контролно-измервателна апаратура  

Необходима за обслужване на един самолет .............. ................ ................ ................ ................ ................ 

14 Необходима за обслужване на два самолета .............. ................ ................ ................ ................ ................ 

15 Необходима за обслужване на три самолета .............. ................ ................ ................ ................ ................ 

16 Необходима за обслужване на четири самолета .............. ................ ................ ................ ................ ................ 

17 Обучение на летателен състав  Четирима инструктора .............. ................ ................ ................ ................ ................ 

18 Обучение на авиационен инженерно-технически 
състав  Десет човека .............. ................ ................ ................ ................ ................ 



 

 41 

 

Забележки: 
1. Участникът да представи цени за всяка посочена в Таблица 1 и Таблица 2 година. 

Предложените от участника цени да са по големи от „0“ (нула) и следва да бъдат закръглени до 
втория знак след десетичната запетая. 

2. Посочените цени да бъдат в ЛЕВА (за участници с регистрация на територията на Република 
България) и в ЕВРО (за участници с регистрация извън територията на Република България). Цените 
ще бъдат сравнявани в лева по фиксираният курс лев/евро на БНБ. 

3. За целите на оценяване на ценовото предложение, всички посочени цени да бъдат без 
включено ДДС. 

4. При сключване на договора по предмета на обществената поръчка, ще бъде съобразено 
българското законодателство по ДДС в зависимост от това дали ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е българско или 
чуждестранно лице. 

5. Цените в ценовото предложение трябва да включват всички възможни разходи свързани с 
изпълнението в пълен обем на оферираните дейности. Те трябва да бъдат формирани с оглед 
мястото за изпълнение на Доставките/Услугите посочени в настоящата документация и съгласно 
ангажиментите на участника, произтичащи от условията за изпълнение, посочени в документацията. 
 
 

…………………………………..…. 
място 

............................................................ 
име,фамилия, подпис 

…………………………………..…. 
дата 

............................................................ 
длъжност на представляващия участника  

печат 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 
 

 
 
 
 

КОПИЕ НА ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ  
 

ТС Л 66.3323.19 
 
 

 
 
 
 
 
 

-------------------ПРИЛОЖЕНО Е ОТДЕЛНО---------------- 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 
 

 
 
 
 

РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ (ПРОЕКТ)  
 
 

 
-------------------ПРИЛОЖЕНО Е ОТДЕЛНО---------------- 
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