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

ДОКУМЕНТАЦИЯ
ЗА
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
С ПРЕДМЕТ:

„ДОСТАВКА НА АВТОМОБИЛНИ ГУМИ“

одобрена с Решение №95/10.10.2017 г.
на Министъра на отбраната на Република България

гр. София, 2017 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

НАИМЕНОВАНИЕ
I.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА, ИЗГОТВЯНЕ И
II. ПРЕДСТАВЯНЕ ДОКУМЕНТИТЕ СВЪРЗАНИ С УЧАСТИЕТО В
ПРОЦЕДУРАТА
III. КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ
ПРИЕМАНЕ НА АВТОМОБИЛНИТЕ ГУМИ, УРЕЖДАНЕ НА
IV.
РЕКЛАМАЦИИ, КАЧЕСТВО И ГАРАНЦИЯ
ИЗИСКВАНИЯ, УСЛОВИЯ И РАЗМЕР НА
V.
ГАРАНЦИИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА И НЕУСТОЙКИ
ИЗПОЛЗВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА НА ТРЕТИ ЛИЦА И
VI. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ
СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР
VII. ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Приложение № 1 – Образец на Заявление за участие в открита
процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП.
2. Приложение № 2 – Образец на Единен европейски документ за
обществени поръчки.
3. Приложение № 3 – Образец на Декларация по чл. 327, ал. 1 от ЗОВСРБ.
4. Приложение № 4 – Образец на предложение за техническите параметри
за всеки отделен тип автомобилна гума в съответствие с техническите
спецификации и изискванията на възложителя.
5. Приложение № 5 Образец на предложение за гаранционните срокове за
всеки отделен тип автомобилна гума в съответствие с техническите
спецификации и изискванията на възложителя.
6. Приложение № 6 – Образец на Декларация за съгласие с клаузите на
приложения проект на договор.
7. Приложение № 7 – Образец на Декларация за срока на валидност на
офертата.
8. Приложение № 8 – Образец на ценово предложение.
9. Приложение № 9 – Технически спецификации на Възложителя.
10. Приложение № 10 – Проект на договор и приложенията към него.
11. Приложение № 11 - Приложение № 10 към договор - Изисквания при
гаранции под формата на застраховка, която обезпечава изпълнението чрез
покритие на отговорността на изпълнителя.

2

ГЛАВА I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Предмет на обществената поръчка.
Предмет на обществената поръчка: „Доставка на автомобилни гуми“,
съответстващи на изискванията на съответните технически спецификации, разделена
в 4 (четири) обособени позиции, както следва:
1.1. Обособена позиция № 1 – Доставка на „Автомобилни гуми 14 цола“, по
позиция 177.4-I от ЕФП за МТО на МО за 2017 г., с прогнозна стойност 1 559,63
(хиляда петстотин петдесет и девет лева и шестдесет и три стотинки) лв. без
включен ДДС, код съгласно номенклатурата на Общия терминологичен речник
(CPV) – 34351100-3 и 34352100-0.
1.2. Обособена позиция № 2 – Доставка на „Автомобилни гуми 15 цола“, по
позиция 177.5-I от ЕФП за МТО на МО за 2017 г., с прогнозна стойност 20 791,33
(двадесет хиляди седемстотин деветдесет и един лева и тридесет и три стотинки) лв.
без включен ДДС, код съгласно номенклатурата на Общия терминологичен речник
(CPV) – 34351100-3 и 34352200-1.
1.3. Обособена позиция № 3 – Доставка на „Автомобилни гуми 16 цола“, по
позиция 177.6-I от ЕФП за МТО на МО за 2017 г., с прогнозна стойност 19 357,60
(деветнадесет хиляди триста петдесет и седем лева и шестдесет стотинки) лв. без
включен ДДС, код съгласно номенклатурата на Общия терминологичен речник
(CPV) – 34351100-3 и 34352200-1.
1.4. Обособена позиция № 4 – Доставка на „Автомобилни гуми 20 цола“, по
позиция 177.8-I от ЕФП за МТО на МО за 2017 г., с прогнозна стойност 6 348,33
(шест хиляди триста четиридесет и осем лева и тридесет и три стотинки) лв. без
включен ДДС, код съгласно номенклатурата на Общия терминологичен речник
(CPV) – 34350000-5.
Общата прогнозна стойност на обществената поръчка с предмет „Доставка на
автомобилни гуми“ е 48 056,89 лв. без включен ДДС/ 57 668,27 лв. с включен ДДС.
Участниците могат да участват в откритата процедура за възлагане на
обществена поръчка за доставката на една, няколко или всички обособени позиции
за автомобилни гуми.
Изпълнителят е задължен да достави съответните количества автомобилни
гуми до размера на финансовите средства за съответната обособена позиция.
2. Наименование, техническа спецификация, количество и място за
доставка на автомобилни гуми.
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2.1. Обособена позиция № 1 - Доставка на „Автомобилни гуми 14 цола“:
№
по
ред

Наименование на заявените гуми

Място на доставка
гр. София,
гр. София,
ул. „Георги ул. „Дякон
в.ф.46690Бенковски“ Игнатий“
Пловдив
№12
№3
количество количество количество
/бр./
/бр./
/бр./

ТС

ВСИЧКО

количество
/бр./

1.

Автомобилна гума с размер 175/70 R14
88T–лятна

TC B 01.2451.16

-

8

-

8

2.

Автомобилна гума с размер 175/70 R14
88T–зимна

ТС В 01.2449.16

-

-

4

4

3.

Автомобилна гума с размер 185/80 R14
CTL–лятна

ТС В 01.2419.16

4

-

-

4

4.

Автомобилна гума с размер 185/80 R14
CTL–зимна

ТС В 01.2420.16

4

-

-

4

ВСИЧКО:

8

8

4

20

2.2. Обособена позиция № 2 - Доставка на „Автомобилни гуми 15 цола“:
Място на доставка
№
по
ред

Наименование на заявените гуми

гр. София,
в.ф. 52370- ул. „Георги
Негушево Бенковски“
№12
количество количество количество
/бр./
/бр./
/бр./

ТС

в.ф. 3441012-Варна

гр. София,
ул. „Дякон ВСИЧКО
Игнатий“
№3
количество количество
/бр./
/бр./

1.

Автомобилна гума с размер 195/60
R15 – зимна

ТС В
01.2465.16

12

-

32

20

64

2.

Автомобилна гума с размер 195/60
R15 – лятна

ТС В
01.2464.16

48

4

40

20

112

3.

Автомобилна гума с размер 195/65
R15 88T – всесезонна

ТС В
01.2460.16

-

8

-

-

8

4.

Автомобилна гума с размер 195/65
R15 91Н – зимна /M+S/

TC B
01.2466.16

-

20

-

-

20

5.

Автомобилна гума с размер 195/70
R15 C - лятна

ТС В
01.2423.16

-

-

-

2

2

60

32

72

42

206

ВСИЧКО:

4

2.3. Обособена позиция № 3 - Доставка на „Автомобилни гуми 16 цола“:
Място на доставка
гр. София,
в.ф.46690- в.ф. 34410- в.ф. 52370- ул. „Георги
Пловдив
12-Варна
Негушево Бенковски“
№12
количество количество количество количество
/бр./
/бр./
/бр./
/бр./

гр. София,
ул. „Дякон ВСИЧКО
Игнатий“
№3
количество количество
/бр./
/бр./

№
по
ред

Наименование на заявените
гуми

ТС

1.

Автомобилна гума с размер
175/80 R16 - всесезонна

ТС В
01.2453.16

-

-

-

4

-

4

2.

Автомобилна гума с размер
205/55 R16 – зимна /M+S/

ТС В
01.2461.16

-

4

16

-

-

20

3.

Автомобилна гума с размер
205/55 R16 – лятна

ТС В
01.2467.16

-

8

16

-

20

44

4.

Автомобилна гума с размер
215/75 R16 С – лятна

ТС В
01.2478.16

-

-

-

-

4

4

5.

Автомобилна гума с размер
225/70 R16 С – лятна

ТС В
01.2441.16

4

-

-

-

-

4

6.

Автомобилна гума с размер
225/70 R16 С – зимна

ТС В
01.2442.16

5

-

-

-

-

5

7.

Автомобилна гума с размер
235/60 R16 – зимна

ТС В
01.2443.16

8

-

-

-

-

8

8.

Автомобилна гума с размер
235/60 R16 4х4 – лятна

ТС В
01.2472.16

-

-

-

-

4

4

9.

Автомобилна гума с размер
235/85 R16 120/116N

ТС В
01.2473.16

-

-

44

-

-

44

ВСИЧКО:

17

12

76

4

28

137

2.4. Обособена позиция № 4 - Доставка на „Автомобилни гуми 20 цола“:
№
по
ред
1.

Наименование, марка
Автомобилна гума 10,00 R20 к-т

Техническа
спецификация
ТС В 01.2428.16
ВСИЧКО:

Място на доставка
в.ф. 34410-12 – Варна
количество /бр./
26

Количество
(брой)

26

26
26

3. Срок за изпълнение на поръчката: не по-късно от 60 дни от датата на
сключване на съответните договори.
4. Критерий за възлагане: „най-ниска стойност за обособена позиция“.
5. Плащания: по банков път, с платежно нареждане в срок до 30 (тридесет)
календарни дни след изпълнение на задълженията по съответните договори и
представяне от изпълнителите в Дирекция „Отбранителна аквизиция” на следните
документи:
1. Надлежно оформена фактура;
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2. Приемо-предавателен протокол;
3. Складова разписка за приемане/предаване на материални запаси и/или акт за
приемане и предаване на дълготрайни материални активи.
6. Място на изпълнение – военни формирования, съгласно приложение 1 към
проекта на договор.
7. Срок на валидност на офертата – 120 (сто и двадесет) дни от датата на
подаването.
Не се предвиждат авансови плащания.

ГЛАВА II
УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА,
ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ ДОКУМЕНТИТЕ
СВЪРЗАНИ С УЧАСТИЕТО В ПРОЦЕДУРАТА
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 обществената
поръчка.
1. Общи условия за участие в процедурата:
1.1. В обявената открита процедура може да участва всяко българско или
чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, което отговаря
на изискванията, предвидени в Закона за обществените поръчки (ЗОП), Правилника за
прилагане на ЗОП и в другите нормативни актове, приложими към предмета на
обществената поръчка, както и на изискванията на Възложителя, посочени в настоящата
документация.
1.2. В настоящата процедура не може да участва и ще бъде отстранен участник, за
когото са налице обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1-3 и т. 5-7 и чл.55, ал.1, т.1 от ЗОП,
както следва:
1.2.1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по
чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301
– 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс;
1.2.2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление,
аналогично на тези по т. 1.2.1., в друга държава членка или трета страна;
1.2.3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на
чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към
държавата или към общината по седалището на Възложителя и на кандидата или
участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно
законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, освен ако
е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е
по акт, който не е влязъл в сила;
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1.2.4. е установено, че:
а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване
липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване
липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
1.2.5. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно
решение, че при изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил чл. 118,
чл. 128, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или аналогични задължения,
установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в
която кандидатът или участникът е установен;
1.2.6. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен;
1.2.7. обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност,
или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с
кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил
дейността си, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобно
положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на
държавата, в която е установен).
Тези обстоятелства се удостоверяват чрез представяне (деклариране) в единен
европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). Участниците са длъжни да
уведомяват Възложителят може да изисква от участника да представи всички или
част от документите, чрез които се доказва информацията посочена в ЕЕДОП когато
това е необходимо за законосъобразно провеждане на процедурата.
Информация относно липсата или наличието на обстоятелства за престъпни
обстоятелства се попълва в ЕЕДОП както следва:
В Част ІІІ, Раздел А участникът следва да предостави информация относно
присъди за следните престъпления:
А) Участие в престъпна организация – по чл. 321 и 321а от НК;
Б) Корупция – по чл. 301 – 307 от НК;
В) Измама – по чл. 209 – 213 от НК;
Г) Терористични престъпления или престъпления, които са свързани с
терористични дейности - по чл. 108а, ал. 1 от НК;
Д) Изпиране на пари или финансиране на тероризъм – по чл. 253, 253а, или
253б от НК и по чл. 108а, ал. 2 от НК;
Е) Детски труд и други форми на трафик на хора – по чл. 192а или 159а 159г от НК.
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В Част ІІІ, Раздел Г участникът следва да предостави информация относно
присъди за престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213 а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а –
260 от НК.
Участниците посочват информация за престъпления, аналогични
посочените при наличие на присъда в друга държава членка или трета страна.

на

Информация относно липсата или наличието на обстоятелства за престъпления
по чл.172 и чл. 352 – 353е от НК се попълва в Част ІІІ, Раздел В, поле 1 от ЕЕДОП.
При отговор „Да“ участникът посочва:
- Дата на влизане в сила на присъдата и фактическото и правното основание за
постановяването й;
- Срока на наложеното наказание.
1.3. Не може да участва в процедурата и ще бъде отстранен участник, за когото
са налице обстоятелствата чл. 327б, ал.1 и ал.2 от ЗОВСРБ. Отсъствието на
обстоятелства по чл.327б от ЗОВСРБ се декларира в част трета, раздел „Г“ от
ЕЕДОП. За обстоятелства по чл.327, ал.1 от ЗОВСРБ се представя декларация
(приложение №3 към документацията).
1.4. Не могат да участват в процедурата и ще бъдат отстранявани участници,
които са свързани лица по смисъла на чл. 101, ал. 11, чл. 107, т. 4 от ЗОП и §2, т.45
от ДР на ЗОП. Отсъствието на обстоятелството следва да се декларира в част трета
раздел „Г“ от ЕЕДОП.
1.5. При наличие на обстоятелства по чл.3, т.8 във връзка с чл.5, ал.1, т.3 от
ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, след изтичане на срока по параграф 14 от ПЗР лицата, ако
не са привели дейността си в съответствие с изискванията му подлежат на
отстраняване, а ако процедурата е приключила със сключен договор, то последиците
за него са съгласно чл.5, ал.1, т.3 и ал.2 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС. Обстоятелството
следва да се декларира в част трета раздел „Г“ от ЕЕДОП.
2. Срок на валидност на офертите:
2.1. Офертите следва да бъдат със срок на валидност – 120 (сто и двадесет)
дни, от датата, която е посочена за крайна дата за получаване на офертата.
2.2. Възложителят може да поиска писмено (чрез писмо или факс) от участник
да удължи срока на валидност на офертата си.
3. Указания за представяне и съдържание на документите свързани с
участието в процедурата:
3.1. Документите свързани с участието в процедурата се представят от
участника в запечатана непрозрачна опаковка, съгласно изискванията на чл.47, ал.1
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и ал.2 от Правилника за прилагане на ЗОП (ППЗОП) и указанията, дадени в
настоящата документация. Всеки участник в процедура за възлагане на обществена
поръчка изготвя документите в съответствие с чл.39 от ППЗОП и съгласно
изискванията на Възложителя.
Върху опаковката участникът изписва:
Министерство на отбраната,
Дирекция „Отбранителна аквизиция”
гр. София, 1080, ул. „Иван Вазов” № 12, ет. 5
ДОКУМЕНТИ за участие в открита процедура за възлагане на
обществена поръчка с предмет: „Доставка на автомобилни гуми“ за
обособена/и позиция/и №/№№ ….. - „…………………………………………………“
и следната информация: наименование на участника (включително
участниците в обединението /когато е приложимо/), адрес за кореспонденция,
телефон, факс и по възможност - електронен адрес.
Документите, свързани с участието в процедурата, се изготвят по приложените
в настоящата документацията образци и се представят в опаковката.
3.2. Опаковката по т. 3.1. трябва да съдържа, както следва:
3.2.1. Опис на представените документи, подписан от участника.
3.2.2. Оферта – съгласно чл.101 от ЗОП по образец Приложение № 1, Глава
VII от настоящата документация, подпечатано и подписано от законния
представител на участника, или от пълномощник, за което се представя нотариално
заверено пълномощно. Заявлението за участие включва следните документи:
3.2.2.1. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) –
съгласно образеца Приложение № 2, Глава VII от настоящата документация в
съответствие с изискванията на чл.67 от ЗОП и чл.39, чл.41, чл.45 и чл.80 от ППЗОП
и условията на възложителя, а когато е приложимо – ЕЕДОП 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.
Участникът предоставя информация относно подизпълнителите.
Към ЕЕДОП се прилагат доказателства за предприетите мерки за надеждност
(когато е приложимо).
В ЕЕДОП относно Техническите и професионални способности съгласно т. III.
1.3) от Обявлението за обществената поръчка, се посочва следното:
Участникът трябва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или
сходни с тези на поръчката, най-много за последните три години преди датата на
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подаване на офертата. Поставеното изискване се доказва с документи по чл. 64, ал. 1,
т. 2 от ЗОП - списък на доставките (и техните количества), които са идентични или
сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и
получателите, заедно с доказателство за извършената доставка, които участникът,
определен за изпълнител представя преди сключване на договор за обществена
поръчка или в случаите по чл.67, ал.5 от ЗОП. При подаване на оферта участниците
декларират съответствието с този критерий за подбор само като попълват съответния
раздел в ЕЕДОП. Под „сходен“ предмет на обществената поръчка се разбира
доставки на автомобилни гуми.
Минимално изискване съгласно чл. 63, ал. 1, т. 1, б) от ЗОП: В зависимост от
обособената позиция:
За Обособена позиция № 1 – доставка/и на автомобилни гуми – всеки участник
да има изпълнена/и доставка/и в количество не по-малко от посоченото в т. II.1.4. по
обособена позиция № 1 през последните три години, считано преди датата на
подаване на офертата, за което се представят съответните доказателства.
За Обособена позиция № 2 – доставка на автомобилни гуми – всеки участник
да има изпълнена/и доставка/и в количество не по-малко от посоченото в т. II.1.4. по
обособена позиция № 2 , през последните три години, считано преди датата на
подаване на офертата, за което се представят съответните доказателства.
За Обособена позиция № 3 – доставка на автомобилни гуми – всеки участник
да има изпълнена/и доставка/и в количество не по-малко от посоченото в т. II.1.4. по
обособена позиция № 3 , през последните три години, считано преди датата на
подаване на офертата, за което се представят съответните доказателства.
За Обособена позиция № 4 – доставка на автомобилни гуми – всеки участник
да има изпълнена/и доставка/и в количество не по-малко от посоченото в т. II.1.4. по
обособена позиция № 4 , през последните три години, считано преди датата на
подаване на офертата, за което се представят съответните доказателства.
Ако участникът участва за повече от една обособена позиция следва да посочи
изпълнени доставки на минимум доставки на автомобилни гуми в зависимост от
обособените позиции, за които участва в съответствие с минималните изисквания,
посочени по-горе за съответните обособени позиции с предмет идентичен или
сходен на този по обособената позиция.
3.2.2.2. Декларация по чл. 327, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили
на Република България (ЗОВСРБ) – съгласно образеца Приложение № 3, Глава VII
от настоящата документация.
Декларацията се подписва от лицето/та, което/които управлява/т и
представлява/т участник. Достатъчно е декларацията да бъде попълнена от едно от
представляващите по закон лица.
3.2.3. Техническо предложение, съдържащо:
3.2.3.1. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата,
не е законният представител на участника.
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3.2.3.2. Предложение за техническите параметри за всеки отделен тип
автомобилна гума в съответствие с техническите спецификации и изискванията на
възложителя - съгласно образеца Приложение № 4, Глава VII от настоящата
документация.
3.2.3.3. Предложение за гаранционните срокове за всеки отделен тип
автомобилна гума в съответствие с техническите спецификации и изискванията на
възложителя - съгласно образеца Приложение № 5, Глава VII от настоящата
документация.
3.2.3.4. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор
(Приложение №10) – съгласно образеца Приложение № 6, Глава VII от настоящата
документация.
3.2.3.5. Декларация за срока на валидност на офертата - съгласно образеца
Приложение № 7, Глава VII от настоящата документация.
3.2.3.6. Декларация за конфиденциалност по чл.102, ал.1 от ЗОП, когато е
приложимо.
3.2.4. Отделен запечатан непрозрачен плик
параметри за обособена позиция №….” на …….
(предмет на обществената поръчка). Поставя
участника, съгласно Приложение № 8, Глава VII
съгласно указанията и забележките в тях.

с надпис „Предлагани ценови
(името на участника) за …..
се ценовото предложение на
от настоящата документация и

3.3. Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, в
опаковката по т.3.1. за всяка от позициите се представят поотделно комплектувани
документи по т.3.2.3 и отделни непрозрачни пликове с надпис "Предлагани ценови
параметри" по т.3.2.4, с посочване на позицията, за която се отнасят.
3.4. Когато за участник е налице някое от основанията по чл.54, т. 1-3 и т. 5-7
от ЗОП или посочените от възложителя основания по чл.55, ал.1, т.1 от ЗОП и преди
подаването на офертата той е предприел мерки за доказване на надеждност по чл.56
от ЗОП, тези мерки се описват в ЕЕДОП и се прилагат доказателства.
3.5. Участниците задължително обявяват ще ползват или не подизпълнител по
поръчката.
3.6. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители или ползва
ресурсите на трети лица при изпълнение на поръчката, документите по т. 3.2.2.1.,
3.2.2.2 и 3.9 се представят за всеки от тях.
В този случай участникът посочва подизпълнителите, вида и дела от
поръчката, който ще изпълняват като преди подписване на договор (ако бъде избран
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за изпълнител) или в случаите по чл.67, ал.5 от ЗОП представя и доказателство за
поетите от подизпълнителите задължения.
За подизпълнителите не трябва да са налице основания за отстраняване от
процедурата в частта лично състояние по чл.54, ал.1. т. 1-3 и т. 5-7 и чл.55, ал.1, т.1
от ЗОП, както и по чл. 327б, ал. 1 и 2 от ЗОВСРБ. Да представят декларация по чл.
327, ал. 1 ЗОВСРБ и да отговарят на съответните критерии за подизпълнител.
3.7. Лице, което участва в обединение или което е дало съгласие да бъде
подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелна оферта.
3.8. В процедурата едно физическо или юридическо лице може да участва само
в едно обединение.
Когато кандидатът или участникът се позовава на капацитета на трети лица,
той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи
документи за поетите от третите лица задължения. Възложителят изисква от
кандидата или участника да замени посоченото от него трето лице , ако то не
отговаря на някое от условията по чл. 65, ал. 4 от ЗОП.
3.9. При участник – обединение, което не е юридическо лице представи копие
от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението,
както и информация във връзка с конкретната обществена поръчка относно –
правата и задълженията на участниците в обединението, разпределението на
отговорността между членовете на обединението и дейностите, които ще изпълнява
всеки член на обединението. Когато участник в процедурата е обединение, което не
е юридическо лице, спазването на изискванията относно техническите и
професионални способности се доказва общо за обединението, а не за всяко от
лицата, включени в него.
Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо
лице или техни обединения, документите се представят и в превод.
3.10. Всички документи в офертата трябва да бъдат на български език или в
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.
3.11. 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 официален превод. Физическите лица, участници в процедурата или
включени в състава на обединения, представят копие на документ за самоличност.
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Ако тези физически лица са чуждестранни граждани документът се представя и
превод.
3.12. Всички разходи по изготвянето и представянето на офертата са за сметка
на съответния участник.
3.13. 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.
3.14. 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.
3.15. Офертите трябва да се представят в дирекция „Отбранителна аквизиция“
на адрес: гр. София - 1080, ул. „Иван Вазов“ № 12, ет. 5 (сградата на „Военно
издателство“).
Документация за участие в процедурата не се закупува. Възложителят
предоставя пълен електронен достъп до документацията за участие в откритата
процедура на следния адрес: http://pp.mod.bg (профила на купувача).
Краен срок за представяне на офертите – до 17:30 часа на деня посочен в т.
IV.2.2 – 14.11.2017 г.) от Обявлението за обществената поръчка. След този срок
оферти няма да се приемат от Възложителя.

ГЛАВА III
КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ
1. Критерий за възлагане:
Съгласно чл. 70, ал. 1 и ал.2, т. 1 от ЗОП обществената поръчка се възлага въз
основа на икономически най-изгодната оферта.
Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерий за
„най-ниска цена за позиция“.
На първо място за всяка отделна обособена позиция се класира участникът
предложил най-ниска цена за нея.
2. Определяне на стойността за обособена позиция:
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Общата стойност за конкретния вид автомобилна гума, съгласно образеца на
ценовото предложение е съответното количество автомобилна гума умножено по
посочената единична цена без ДДС за нея.
Комплексната цена (стойността) за обособена позиция е ценовото
предложение на участника, включващо, сумата от стойностите на конкретните
видове автомобилни гуми фигуриращи в обособената позиция и всички разходи,
данъци и такси, свързани с доставката на автомобилните гуми до военните
формирования крайни получатели.
Комплексната цена за обособена позиция е постоянна величина за срока на
действие на договора, върху която ще се начислява ДДС.

ГЛАВА IV
ПРИЕМАНЕ НА АВТОМОБИЛНИТЕ ГУМИ, УРЕЖДАНЕ НА
РЕКЛАМАЦИИ, КАЧЕСТВО И ГАРАНЦИЯ
1. Автомобилните гуми трябва да бъдат произведени до 12 месеца преди
датата на доставката.
2. Приемане на автомобилните гуми, качество и гаранция.
2.1. Гаранцията за качеството на автомобилните гуми за периода на
съхранение в години или изминат минимален пробег в километри, като
гаранционните срокове за всеки отделен тип автомобилна гума се посочват в
предложението за гаранционните срокове за всеки отделен тип автомобилна гума в
съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя съгласно образеца Приложение № 5, Глава VII, а именно:
А) Гаранционен срок при съхранение в закрити помещения не по-малко от
120 (сто и двадесет) месеца от датата на подписването на приемо-предавателния
протокол, удостоверяващ приемането на предлаганите автомобилни гуми, съгласно
условията на всеки договор.
Б) Автомобилните гуми отговарят на изискванията на правило № 30 ИКЕ при
ООН.
В) Гаранционен срок при експлоатация не по-малко от 24 месеца от датата на
подписването на приемо-предавателния протокол, удостоверяващ приемането на
предлаганите автомобилни гуми, съгласно условията на всеки договор.

2.1.1. Представител на Възложителя по въпросите на качеството е Институт по
отбрана „Професор Цветан Лазаров”.
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2.1.2. Дейностите за оценка на съответствието на доставяните автомобилни
гуми с изискванията към тях се определят от Института по отбрана „Професор
Цветан Лазаров”.
2.1.3. Оценката се извършва в съответствие с „Правилник за устройството и
дейността на Института по отбрана (обн. ДВ, бр. 44 от 2011 г.).
2.2. Избраният за изпълнител трябва да достави автомобилните гуми
придружени със следните документи:
2.2.1. Документ, удостоверяващ качеството, издаден от производителя.
2.2.2. Документ, удостоверяващ произхода на стоката.
2.2.3. Инструкция за съхранение и експлоатация, издадена от изпълнителя.
2.2.4. Декларация за съответствие с изискванията на договора, съгласно БДС
EN ISO/IEC 17050-1:2010 или еквивалентно/и, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
2.2.5. Гаранционни карти, издадени от Изпълнителя, които съдържат
гаранционен срок за съхранение и експлоатация.
Ако горепосочените документи са издадени на чужд език, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е
длъжен да ги представи и в заверен превод на български език.
2.3. При установяване на съответствие на доставените автомобилни гуми с
изискванията, комисия от представители на Възложителя – Институт по отбрана
„Професор Цветан Лазаров”, военното формирование-краен получател и избрания
изпълнител се изготвя „Протокол за оценка на съответствието“.
2.4. При установяване на несъответствие на доставена автомобилна гума с
изискванията на договора, комисията по т. 2.3. изготвя „Констативен протокол“ (в
свободна форма), в който се посочват констатираните несъответствия.
2.5. Избраният за изпълнител носи пълна отговорност за качеството на стоката по
време на гаранционния срок, освен в случаите на неправилно съхранение и
експлоатация, съгласно инструкциите за съхранение и експлоатация.
3. Уреждане на рекламации.
по

3.1. При констатиране на несъответствия от заложените качествени показатели
време на експлоатацията или съхранението на автомобилните гуми,
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Възложителят чрез свои представители организира уреждането на рекламации по
следния ред:
3.1.1. Потребителят изпраща „Телеграма – известие за несъответствие” в срок
до три работни дни от откриването им (но не по-късно от срока на гаранцията) до
заявителя на автомобилните гуми, Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров”
и дирекция „Отбранителна аквизиция”.
3.1.2. „Телеграма – известие за несъответствие” при констатирани липси и
явни дефекти се изпраща до три работни дни след датата на издаване на Приемопредавателен протокол от потребителя.
3.1.3. Дирекция „Отбранителна аквизиция”, на основание Телеграматаизвестие за несъответствие, предявява рекламация към избрания изпълнител и
уточнява датата и мястото за извършване на анализ на причините, довели до нея.
Времето за начало на анализа на причините, довели до несъответствието, не
надвишава десет работни дни.
3.1.4. Комисия на потребителя и избрания изпълнител извършва анализ на
причините, довели до рекламацията.
3.1.5. Резултатите от анализа на рекламацията се документират в „Акт за
рекламация”.
3.1.6. Актът се подписва от комисията на потребителя и избрания изпълнител.
3.1.7. В случай, че представителят на избрания изпълнител не се яви при
потребителя, комисията съставя едностранен „Акт за рекламация”.
3.1.8. „Акт за рекламация” се изготвя от потребителя, като контролирани
екземпляри се изпращат до заявителя на автомобилните гуми, Институт по отбрана
„Професор Цветан Лазаров” и Дирекция „Отбранителна аквизиция”.
3.2. В случай, че не може да определи причините за несъответствието на
автомобилната гума или има противоречие между потребителя и изпълнителя, то
тогава със заповед на заявителя се назначава нова комисия.
3.2.1. В състава на комисията се включват представители от заявителя на
автомобилните гуми, Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров” и Дирекция
„Отбранителна аквизиция”.
3.2.2. При необходимост към комисията се привличат и други компетентни
организации.
3.2.3. Решението на комисията е окончателно.
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3.3. Максималният срок за закриването на рекламацията е 30 (тридесет)
календарни дни, като за начало се счита датата на издаването на „Акт за
рекламация”.
3.4. Закриването на рекламацията се документира с „Акт за възстановяване”,
който се съставя от комисия на потребителя. Избраният изпълнител трябва писмено
да уведоми Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров” за анализа на
причините, довели до несъответствието, както и за предприетите коригиращи
действия за повторното им недопускане. В случаите, когато комисиите по т. 3.1.4.
или т.3.2. констатират, че причината за несъответствието е свързана с неправилна
експлоатация и/или съхранение, заявителят предприема коригиращи действия с цел
недопускане повторно на несъответствието.

ГЛАВА V
ИЗИСКВАНИЯ, УСЛОВИЯ И РАЗМЕР НА
ГАРАНЦИИТЕ И НЕУСТОЙКИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
1. Размер на гаранцията обезпечаваща изпълнението на договора:
При подписване на договор за изпълнение на настоящата поръчка, участникът,
избран за Изпълнител на съответната обособена позиция/позиции трябва да
представи гаранция, обезпечаваща договора съгласно чл.111, ал. 2 от ЗОП в размер
на 5 % (пет процента) от стойността на договора без ДДС и срок на валидност не помалък от 30 (тридесет) календарни дни след крайния срок за изпълнение на
задълженията по договора (само при представена гаранция за изпълнение на
договора под формата на банкова гаранция/застрахователна полица).
2. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на
гаранциите за изпълнение, съгласно чл.111, ал. 5 и ал. 7 от ЗОП, която може да
бъде:
2.1. Паричен превод по банков път по сметка на: Министерство на отбраната,
дирекция "Финанси" в Българска Народна Банка, гр. София, пл. „Александър І” № 1
IBAN: BG 96 BNBG 9661 3300 1522 01;
или
2.2. Безусловна и неотменима банкова гаранция за изпълнение – оригинал;
или
2.3. Застраховка, обезпечаваща изпълнението чрез покритие на отговорността
на изпълнителя - оригинал.

17

3. Изисквания при гаранции под формата на застраховка, която
обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
3.1. При застраховка под формата на гаранция за изпълнение на договора:
3.1.1. Застрахователната полица, както и всеки издаден към нея добавък/анекс,
да е в оригинал с подпис и печат на застрахователя и указани данни на
Застрахователя, Застрахования (в качеството и на Застраховащ, тъй като заплаща
застрахователната премия) и Бенефициента. Допуска се да бъде издадена
застрахователна полица с няколко екземпляра от нея със статут на оригинали.
Министерство на отбраната е Бенефициент по застрахователната полица.
3.1.2. Застрахователната полица да е издадена от застраховател по смисъла на
чл.12 от Кодекса за застраховане (бр. 102 на ДВ от 29.12.2015 г.).
3.1.3. Всички разходи за избор на Застраховател, сключване на застраховката и
заплащане на застрахователната премия са за сметка Застрахования (изпълнител по
договора за доставка).
3.1.4. Застрахователната премия да е платена от Застрахования еднократно в
пълен размер.
3.1.5. При пълно или частично неизпълнение на задълженията от страна на
Изпълнителя по договора, Застрахователят неотменимо и безусловно е длъжен да
изплати на Бенефициента посочената в издаденото от последния Искане (подписано
и подпечатано) за плащане сума, в рамките на застрахователната сума в
застрахователната полица.
Плащането да е в срок до 15 календарни дни след получаване на първо
надлежно Искане за плащане от Бенефициента по застрахователната полица,
удостоверяващо, че изпълнителят (застрахован по застрахователната полица) не е
изпълнил частично или изцяло задълженията си по договора за доставка, независимо
от евентуални възражения на изпълнителя. Искането за плащане от Бенефициента е
единственият документ, въз основа на който Застрахователят ще изплаща
обезщетението.
Основно покритие по застраховката са всички суми за дължими неустойки и
лихви и др. уговорени обезщетения, начислени във връзка с претенции на
Бенефициента към Изпълнителя.
3.1.6. При удължаване срока на гаранцията, Изпълнителят по договора за
доставка е длъжен да представи добавък/анекс към застрахователната полица, в
който да е точно и ясно записано, че с добавъка/анекса се удължава само и
единствено срокът на застрахователното покритие и всички останали условия по
застрахователната полица остават непроменени. При представяне на нова
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застрахователна полица, същата следва да влиза в сила от деня, следващ изтичане на
предишната застрахователна полица, като всички останали изисквания към нейното
съдържание се запазват.
3.1.7. Самоучастие на Застрахования по застрахователната полица не се
допуска.
3.1.8. Всички права и задължения на Застрахователя, Застрахования и
Бенефициента да бъдат изписани в пълен обем в полицата, без позоваване на такива
в други документи.
3.1.9. При регламентиране в полицата на условията за прекратяване на
покритието по дадена полица, покритието да се прекратява при настъпване на найранното от следните обстоятелства:
3.1.9.1. Изтичане срока на застрахователната полица, съответно на издадените
към нея добавъци/анекси за удължаването й (ако има такива);
3.1.9.2. Връщане на оригинала на застрахователната полица от Бенефициента
на Застрахователя с писмено уведомление от Бенефициента до Застрахователя.
3.1.10. Застрахованият има право да предостави на Застрахователя копие на
сключения с Министерство на отбраната договор за доставка и всички други
необходими документи свързани с него, с изключение на тези, които съдържат
класифицирана информация или друга информация, която е защитена със закон.
3.1.11. Проектът на полица се съгласува предварително от Бенефициента преди
приемане на застрахователната полица като гаранция за изпълнение.
4. Освобождаване на гаранция за обезпечаване на договор за изпълнение.
Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение на договора в срок до 30
(тридесет) дни след приключване изпълнението на договора.

Възложителят има право да приспадне от гаранцията дължимите неустойки
вследствие забава и/или на задължения по съответната доставка или по договора,
като цяло.
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5. Неустойки за забавено изпълнение на задълженията по сключен договор.
5.1. В случай на забавено изпълнение на задълженията по сключен договор,
избраният изпълнител дължи на възложителя неустойка за забава в размер на 0,5 % (нула
цяло и пет процента) от стойността на доставката за всеки просрочен ден, след крайния
срок за доставка, но не повече от 5% (пет процента) от стойността на договора без ДДС.
5.2. Избраният изпълнител дължи неустойка в размер на 0,5 % (нула цяло и пет
процента) от стойността на рекламираните изделия за всеки просрочен ден в случай, че не
изпълни в срок предвиденото, но не повече от 5 % от договорната стойност на
рекламираните изделия без ДДС. Изпълнителят дължи неустойка в размер на договорната
стойност на рекламираните изделия, ако не изпълни предвиденото, заедно с обезщетение за
претърпените вреди над размера на неустойката в акта за рекламация.
5.3. В случай на частично неизпълнение на задълженията по сключен договор от
страна на избраният изпълнител, същият дължи неустойка в размер на 5 % (пет процента)
от стойността на неизпълнената част на договора без ДДС.
5.4. При прекратяване или разваляне на сключения договор по вина на избраният
изпълнител, той дължи неустойка в размер на 5 % (пет процента) от стойността на договора
без ДДС.
5.6. Изплащането на неустойката не лишава изправната страна от правото да търси
реално изпълнение и обезщетение за претърпени вреди.
ГЛАВА VI
ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ
СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР
1. Подизпълнители.
1.1. Участниците посочват в офертата подизпълнителите, вида и дела от поръчката,
който ще изпълняват, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да
представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.
1.2. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор
съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице
основания за отстраняване от процедурата.
1.3. Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на условията
на т.1.2.
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1.4. Независимо от възможността за използване на подизпълнители
отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя.
1.5. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на
договор за обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне
необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия:
1.5.1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в
процедурата;
1.5.2. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е
отговарял предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на
дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента
дейности.
1.6. При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на
възложителя всички документи, които доказват изпълнението на условията по 1.5.
2. Сключване на договор за обществена поръчка.
2.1. Възложителят сключва с определения изпълнител писмен договор за
обществена поръчка, при условие, че при подписване на договора определеният
изпълнител:
2.1.1. изпълни задължението по чл. 67, ал. 6 от ЗОП;
2.1.2. представи определената гаранция за обезпечаване изпълнението на
договора;
2.1.3. извърши съответна регистрация, представи документ или изпълни друго
изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно изискванията
на нормативен или административен акт и е поставено от възложителя в условията
на обявената поръчка.
2.2. Възложителят не сключва договор, когато участникът, класиран на първо
място:
а) откаже да сключи договор;
б) не изпълни някое от условията по т.2.2, или
в) не докаже, че не са налице основания за отстраняване от процедурата.
2.3. В случаите по т. 2.3. възложителят може да измени влязлото в сила
решение в частта за определяне на изпълнител и с мотивирано решение да определи
втория класиран участник за изпълнител.
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За отказ се приема и неявяването на уговорената дата, освен ако неявяването е
по обективни причини, за което възложителят е уведомен своевременно.
2.4. Възложителят сключва договора в едномесечен срок след влизането в сила
на решението за определяне на изпълнител или на определението, с което е
допуснато предварително изпълнение на това решение, но не преди изтичане на 14дневен срок от уведомяването на заинтересованите кандидати и/или
заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител.
ГЛАВА VII
ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Приложение № 1 – Образец на оферта в открита процедура за възлагане на
обществена поръчка по реда на ЗОП.
2. Приложение № 2 – Образец на Единен европейски документ за обществени
поръчки.
3. Приложение № 3 – Образец на Декларация по чл. 327, ал. 1 от ЗОВСРБ.
4. Приложение № 4 – Образец на предложение за изпълнение на поръчката в
съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя.
5. Приложение № 5 – Образец на предложение за гаранционните срокове за
всеки отделен тип автомобилна гума в съответствие с техническите спецификации и
изискванията на възложителя.
6. Приложение № 6 – Образец на Декларация за съгласие с клаузите на
приложения проект на договор.
7. Приложение № 7 – Образец на декларация за срока на валидност на
офертата.
8. Приложение № 8 – Образец на ценово предложение.
9. Приложение № 9 – Технически спецификации на Възложителя.
10. Приложение № 10 – Проект на договор и приложенията към него.
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Приложение № 1
(образец)

ОФЕРТА
за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка
по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП)

ДО: МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА, с адрес - гр.София 1092, ул.
”Дякон Игнатий” № 3, ЕИК 000695324, представлявано от министъра на отбраната
Красимир Дончев Каракачанов.
ОТ:........................................................................(наименование на участника) със
седалище и адрес на управление: .............................................. регистриран по ф.д. №
.................... / ............... г. по описа на ............................ съд, ЕИК .........................
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената открита
процедура
за
възлагане
на
обществена
поръчка
с
предмет„……………………………………………..…..“.
Представяме оферта/и за Обособена позиция № …………….………………,
(изписва се номера и предмета на обособената/ните позиция/и, за която/които участва) ,
съгласно Технически спецификации ТС .………….. (изписват се номерата на
техническите спецификации за съответната/ите обособена/и позиция/и) .
Декларираме, че:
1. Разгледали сме документацията за участие и сме запознати с указанията и
условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените от
Вас изисквания и ги приемаме без възражения.
2. В случай, че изпълнението на обществената поръчка бъде възложено на
нас, приемаме да доставим автомобилните гуми по обособена позиция ……………
(посочва се наименованието на позицията/ите, за която/които се участва) , съгласно всички
предварително обявени условия и изисквания на Възложителя, обективирани в
Обявлението за обществената поръчка, документацията и приложенията към нея.
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3. ……(1)…………използвам
подизпълнител
при
изпълнението
на
обществената поръчка. Избраният от нас подизпълнител ще достави автомобилните
гуми по обособена позиция №………(2)……..
(в (1) се изписват (Ще/Няма да) при използване на подизпълнител се изписва Ще, а когато няма
да се използва Няма да, в (2) се изписва за съответната/ите обособена/и позиция/и която ще се
изпълнява от подизпълнителя, излишното се зачертава).

Приложения:1. ………….
2. ………….
3. ………….

Дата: ...............................

Подпис и печат: ................................................
Име и фамилия: ................................................
(представляващ по регистрация или упълномощено лице)

Забележка: Приложения към заявлението за участие са всички документите (приложими за
съответния участник), посочени в т.3 на Глава II от настоящата документация.
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Приложение № 2
(образец)

Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)
Част І: Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за възлагащия
орган или Възложителя
При процедурите за възлагане на обществени поръчки, за които в Официален вестник на
Европейския съюз се публикува покана за участие в състезателна процедура, информацията,
изисквана съгласно част I, ще бъде извлечена автоматично, при условие че ЕЕДОП е създаден
и попълнен чрез електронната система за ЕЕДОП1. Позоваване на съответното обявление2,
публикувано в Официален вестник на Европейския съюз:
OВEС S брой[], дата [], стр.[],
Номер на обявлението в ОВ S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
Когато поканата за участие в състезателна процедура не се публикува в Официален вестник
на Европейския съюз, възлагащият орган или възложителят трябва да включи информация,
която позволява процедурата за възлагане на обществена поръчка да бъде недвусмислено
идентифицирана.
В случай, че не се изисква публикуването на обявление в Официален вестник на
Европейския съюз, моля, посочете друга информация, която позволява процедурата за
възлагане на обществена поръчка да бъде недвусмислено идентифицирана (напр. препратка
към публикация на национално равнище): [……]
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Информацията, изисквана съгласно част I, ще бъде извлечена автоматично, при условие че
ЕЕДОП е създаден и попълнен чрез посочената по-горе електронна система за ЕЕДОП. В
противен случай тази информация трябва да бъде попълнена от икономическия оператор.

Идентифициране на възложителя3

Отговор:

Име:

Министерство на отбраната

1

Службите на Комисията ще предоставят безплатен достъп до електронната система за ЕЕДОП на възлагащите
органи, възложителите, икономическите оператори, доставчиците на електронни услуги и други заинтересовани
страни

2

За възлагащите органи: или обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в
състезателна процедура, или обявление за поръчка.
За възложителите: периодично индикативно обявление, използвано като покана за участие в състезателна
процедура, обявление за поръчка или обявление за съществуването на квалификационна система.

3

Информацията да се копира от раздел I, точка I.1 от съответното обявление. В случай на съвместна процедура
за възлагане на обществена поръчка, моля, посочете имената на всички заинтересовани възложители на обществени
поръчки.
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За коя обществена поръчки се отнася?

Отговор:

Название или кратко описание на поръчката4:

Доставка на автомобилни гуми

Референтен номер на досието, определен от [ ]
възлагащия орган или възложителя (ако е
приложимо)5:
Останалата информация във всички раздели на ЕЕДОП следва да бъде попълнена от икономическия оператор

Част II: Информация за икономическия оператор
А: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ОПЕРАТОР
Идентификация:

Отговор:

Име:

[ ]

Идентификационен номер по ДДС, ако е [ ]
приложимо:
[ ]
Ако не е приложимо, моля посочете друг
национален идентификационен номер, ако е
необходимо и приложимо
Пощенски адрес:

[……]

Лице или лица за контакт6:

[……]

Телефон:

[……]

Ел. поща:

[……]

Интернет адрес (уеб адрес) (ако е приложимо):

[……]

Обща информация:

Отговор:

Икономическият оператор микро-, малко или [] Да [] Не
средно предприятие ли е7?
Само в случай че поръчката е запазена8: [] Да [] Не
4
5
6
7

Вж. точки II. 1.1 и II.1.3 от съответното обявление
Вж. точка II. 1.1 от съответното обявление
Моля повторете информацията относно лицата за контакт толкова пъти, колкото е необходимо.
Вж. Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L
124, 20.5.2003 г., стр. 36). Тази информация се изисква само за статистически цели.
Микропредприятия: .предприятие, в което са заети по-малко от 10 лица и чийто годишен оборот и/или годишен
счетоводен баланс не надхвърля 2 млн. евро.
Малки предприятия .предприятие, в което са заети по-малко от 50 лица и чийто годишен оборот и/или годишен
счетоводен баланс не надхвърля 10 млн. евро.
Средни предприятия, предприятия, които не са нито микро-, нито малки предприятия и в които са заети помалко от 250 лица и чийто годишен оборот не надхвърля 50 млн. евро, и/или годишният им счетоводен баланс
не надхвърля 43 милиона евро.

26

икономическият
оператор
защитено
предприятие ли е или социално предприятие9,
или ще осигури изпълнението на поръчката в
контекста на програми за създаване на
защитени
работни
места?
Ако „да“, какъв е съответният процент […]
работници с увреждания или в неравностойно
положение?
Ако се изисква, моля, посочете въпросните [….]
служители към коя категория или категории
работници с увреждания или в неравностойно
положение принадлежат.
Ако
е
приложимо,
посочете
дали [] Да [] Не [] Не се прилага
икономическият оператор е регистриран в
официалния
списък
на
одобрените
икономически оператори или дали има
еквивалентен сертификат (напр. съгласно
национална
квалификационна
система
(система за предварително класиране)?
Ако „да“:
Моля, отговорете на въпросите в останалите
части от този раздел, раздел Б и, когато е
целесъобразно, раздел В от тази част, попълнете
част V, когато е приложимо, и при всички
случаи попълнете и подпишете част VI.
а) Моля посочете наименованието на списъка или
сертификата и съответния регистрационен или
сертификационен номер, ако е приложимо:
б) Ако сертификатът за регистрацията или за
сертифицирането е наличен в електронен
формат, моля, посочете:
в) Моля, посочете препратки към документите, от
които става ясно на какво се основава
регистрацията или сертифицирането и, ако е
приложимо, класификацията в официалния
списък10:
г) Регистрацията или сертифицирането обхваща ли
всички задължителни критерии за подбор?
Ако „не“:
В допълнение моля, попълнете липсващата
информация в част ІV, раздели А, Б, В или Г
според случая САМО ако това се изисква
съгласно съответното обявление или

a) [……]

б) (уеб адрес, орган или служба, издаващи
документа, точно позоваване на документа):
[……][……][……][……]
в) [……]

г) [] Да [] Не

8

Вж. точка III.1.5 от обявлението за поръчка

9

Т.е. основната му цел е социалната и професионална интеграция на хора с увреждания или в неравностойно
положение.

10

Позоваванията и класификацията, ако има такива, са определени в сертификацията.
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документацията за обществената поръчка:
д) Икономическият оператор може ли да представи
удостоверение за плащането на социално
осигурителни вноски и данъци или информация,
която ще позволи на възлагащия орган или
възложителя да получи удостоверението чрез пряк
безплатен достъп до национална база данни във
всяка държава членка?
Ако съответните документи са на разположение
в електронен формат, моля, посочете:
Форма на участие:

д) [] Да [] Не

(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа,
точно позоваване на документа):
[……][……][……][……]
Отговор:

Икономическият
оператор
участва
ли
в [] Да [] Не
процедурата за възлагане на обществена поръчка
заедно с други икономически оператори11?

Ако „да“, моля, уверете се, че останалите участващи оператори представят отделен ЕЕДОП.
Ако „да“:
а) моля, посочете ролята на икономическия
оператор в групата (ръководител на групата,
отговорник за конкретни задачи...):
б) моля, посочете другите икономически
оператори, които участват заедно в процедурата за
възлагане на обществена поръчка:
в) когато е приложимо, посочете името на
участващата група:

а): [……]

Обособени позиции

Отговор:

Когато е приложимо, означение на обособената/ите
позиция/и, за които икономическият оператор
желае да направи оферта:

[ ]

б): [……]

в): [……]

Б: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ОПЕРАТОР

Ако е приложимо, моля, посочете името/ната и адреса/ите на лицето/ата, упълномощено/и да
представляват икономическия оператор за целите на настоящата процедура за възлагане на
обществена поръчка:
Представителство, ако има такива:

Отговор:

Пълното име
заедно с датата и мястото на раждане, ако е
необходимо:

[……];
[……]

Длъжност/Действащ в качеството си на:

[……]

11

По-специално като част от група, консорциум, съвместно предприятие или други подобни.

28

Пощенски адрес:

[……]

Телефон:

[……]

Ел. поща:

[……]

Ако е необходимо, моля да предоставите [……]
подробна информация за представителството
(форми, обхват, цел...):
В: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ИЗПОЛЗВАНЕТО НА КАПАЦИТЕТА НА ДРУГИ СУБЕКТИ

Използване на чужд капацитет:

Отговор:

Икономическият оператор ще използва ли []Да []Не
капацитета на други субекти, за да изпълни
критериите за подбор, посочени в част IV, и
критериите и правилата (ако има такива),
посочени в част V по-долу?
Ако „да“, моля, представете отделно за всеки от съответните субекти надлежно попълнен и
подписан от тях ЕЕДОП, в който се посочва информацията, изисквана съгласно раздели А и Б
от настоящата част и от част III.
Обръщаме Ви внимание, че следва да бъдат включени и техническите лица или органи, които не
са свързани пряко с предприятието на икономическия оператор, и особено тези, които
отговарят за контрола на качеството, а при обществените поръчки за строителство — тези,
които предприемачът може да използва за извършване на строителството.
Посочете информацията съгласно части IV и V за всеки от съответните субекти 12, доколкото
тя има отношение към специфичния капацитет, който икономическият оператор ще използва.
Г: Информация за подизпълнители, чийто капацитет икономическият оператор няма да използва

(разделът се попълва само ако тази информация се изисква изрично от възлагащия орган
или възложителя)
Възлагане на подизпълнители:

Отговор:

[]Да []Не Ако да и доколкото е известно, моля,
Икономическият оператор възнамерява ли да
приложете списък на предлаганите
възложи на трети страни изпълнението на част
подизпълнители:
от поръчката?
[……]

12

Например за технически органи, участващи в контрола на качеството: част IV, раздел В, точка 3:
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Ако възлагащият орган или възложителят изрично изисква тази информация в допълнение
към информацията съгласно настоящия раздел, моля да предоставите информацията,
изисквана съгласно раздели А и Б от настоящата част и част ІІІ за всяка (категория)
съответни подизпълнители.
Част III: Основания за изключване
А: ОСНОВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С НАКАЗАТЕЛНИ ПРИСЪДИ

Член 57, параграф 1 от Директива 2014/24/ЕС съдържа следните основания за изключване:
1. Участие в престъпна организация13:
Корупция14:
Измама15:
Терористични престъпления или престъпления, които са свързани с терористични
дейности16:
Изпиране на пари или финансиране на тероризъм17
Детски труд и други форми на трафик на хора18
Основания, свързани с наказателни присъди Отговор:
съгласно националните разпоредби за
прилагане на основанията, посочени в
член 57, параграф 1 от Директивата:
13

Съгласно определението в член 2 от Рамково решение 2008/841/ПВР на Съвета от 24 октомври 2008 г. относно
борбата с организираната престъпност (ОВ L 300, 11.11.2008 г., стр. 42).

14

Съгласно определението в член 3 от Конвенцията за борба с корупцията, в която участват длъжностни лица на
Европейските общности или длъжностни лица на държавите — членки на Европейския съюз, ОВ С 195,
25.6.1997 г., стр. 1, и вчлен 2, параграф 1 от Рамково решение 2003/568/ПВР на Съвета от 22 юли 2003 г. относно
борбата с корупцията в частния сектор (ОВ L 192, 31.7.2003 г., стp. 54). Това основание за изключване обхваща и
корупцията съгласно определението в националното законодателство на възлагащия орган (възложителя) или на
икономическия оператор.

15

По смисъла на член 1 от Конвенцията за защита на финансовите интереси на Европейските общности (ОВ C 316,
27.11.1995 г., стр. 48).

16

Съгласно определението в членове 1 и 3 от Рамково решение на Съвета от 13 юни 2002 г. относно борбата срещу
тероризма (ОВ L 164, 22.6.2002 г., стр. 3). Това основание за изключване също обхваща подбудителство,
помагачество или съучастие или опит за извършване на престъпление, както е посочено в член 4 от същото рамково
решение.

17

Съгласно определението в член 1 от Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври
2005 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането
на тероризъм (ОВ L 309, 25.11.2005 г., стр. 15).

18

Съгласно определението в член 2 от Директива 2011/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2011 г.
относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите от него и за замяна на Рамково
решение 2002/629/ПВР на Съвета (ОВ L 101, 15.4.2011 г., стр. 1).
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Издадена
ли
е
по
отношение
на
икономическия оператор или на лице, което
е член на неговия административен,
управителен или надзорен орган или което има
правомощия да го представлява, да взема
решения или да упражнява контрол в рамките
на тези органи, окончателна присъда във
връзка с едно от изброените по-горе
основания, която е произнесена най-много
преди пет години, или съгласно която
продължава да се прилага период на
изключване, пряко определен в присъдата?
Ако „да“, моля посочете20:
а) дата на присъдата, посочете за коя от точки
1 — 6 се отнася и основанието(ята) за нея;
б) посочете лицето, което е осъдено [ ];
в) доколкото е пряко указано в присъдата:

[] Да [] Не
Ако
съответните
документи
са
на
разположение в електронен формат, моля,
посочете: (уеб адрес, орган или служба,
издаващи документа, точно позоваване на
документа):
[……][……][……][……]19

a) дата:[ ], буква(и): [ ], причина(а):[ ]

б) [……]
в) продължителността на срока на изключване
[……] и съответната(ите) точка(и) [ ]
Ако
съответните
документи
са
на
разположение в електронен формат, моля,
посочете: (уеб адрес, орган или служба,
издаващи документа, точно позоваване на
документа): [……][……][……][……] 21

В случай на присъда, икономическият [] Да [] Не
оператор взел ли е мерки, с които да докаже
своята надеждност въпреки наличието на
съответните основания за изключване22
(„реабилитиране по своя инициатива“)?
Ако „да“,
мерки23:

моля

опишете

предприетите [……]

19

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

20

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

21

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

22

В съответствие с националните разпоредби за прилагане на член 57, параграф 6 от Директива 2014/24/ЕС.

23

Като се има предвид естеството на извършените престъпления (еднократни, повтарящи се, системни...),
обяснението трябва да покаже адекватността на мерките, които ще бъдат предприети.
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Б: ОСНОВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С ПЛАЩАНЕТО НА ДАНЪЦИ ИЛИ СОЦИАЛНООСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ

Плащане
на
данъци
социалноосигурителни вноски:

или Отговор:

Икономическият оператор изпълнил ли е [] Да [] Не
всички свои задължения, свързани с
плащането
на
данъци
или
социалноосигурителни вноски, както в
страната, в която той е установен, така и в
държавата членка на възлагащия орган или
възложителя, ако е различна от страната на
установяване?
Данъци

Социалноосигурителни
вноски

a) [……]
б) [……]
в1) [] Да [] Не

a) [……]б) [……]

[] Да [] Не

[] Да [] Не

[……]

[……]

Моля, посочете датата на присъдата или
[……]
решението/акта.

[……]

Ако „не“, моля посочете:
а) съответната страна или държава членка;
б) размера на съответната сума;
в) как е установено нарушението на
задълженията:
1) чрез съдебно решение или
административен акт:
Решението или актът с
обвързващ характер ли е?

окончателен

и

в1) [] Да [] Не

В случай на присъда — срокът на изключване,
ако е определен пряко в присъдата:
2) по друг начин? Моля, уточнете:
г) Икономическият оператор изпълнил ли е
задълженията си, като изплати или поеме
обвързващ ангажимент да изплати дължимите
данъци или социалноосигурителни вноски,
включително, когато е приложимо, всички
начислени лихви или глоби?

в2) [ …]
г) [] Да [] Не
Ако „да“, моля,
опишете подробно:
[……]

в2) [ …]
г) [] Да [] Не
Ако „да“, моля,
опишете подробно:
[……]

Ако съответните документи по отношение (уеб адрес, орган или служба, издаващи
на
плащането
на
данъци
или документа, точно позоваване на документа): 24
социалноосигурителни
вноски
е
на [……][……][……][……]
разположение в електронен формат, моля,
посочете:

24

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.
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В: ОСНОВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ, КОНФЛИКТИ НА ИНТЕРЕСИ ИЛИ ПРОФЕСИОНАЛНО
НАРУШЕНИЕ25

Моля, имайте предвид, че за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена
поръчка някои от следните основания за изключване може да са формулирани по-точно в
националното право, в обявлението или в документацията за поръчката. Така например в
националното право може да е предвидено понятието „сериозно професионално нарушение“
да обхваща няколко различни форми на поведение.
Информация
относно
евентуална Отговор:
несъстоятелност, конфликт на интереси
или професионално нарушение
Икономическият оператор нарушил ли е, [] Да [] Не
доколкото му е известно, задълженията си в
Ако „да“, икономическият оператор взел ли е
областта на екологичното, социалното или
мерки, с които да докаже своята надеждност
трудовото право26?
въпреки наличието на основанието за
изключване („реабилитиране по своя
инициатива“)?
[] Да [] Не
Ако да“, моля опишете предприетите мерки:
[……]
Икономическият оператор в една от следните
ситуации ли е:
а) обявен в несъстоятелност, или
б) предмет на производство по
несъстоятелност или ликвидация, или
в) споразумение с кредиторите, или
г) всякаква аналогична ситуация, възникваща
от сходна процедура съгласно националните
законови и подзаконови актове27, или
д) неговите активи се администрират от
ликвидатор или от съда, или

[] Да [] Не
[……]
[……]
(уеб адрес, орган или служба, издаващи
документа, точно позоваване на документа):
[……][……][……][……]

е) стопанската му дейност е прекратена?
Ако „да“:
25

Вж. член 57, параграф 4 от Директива 2014/24/ЕС

26

Както е посочено за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка в националното
право, в обявлението или документацията за обществената поръчката или в член 18, параграф 2 от
Директива 2014/24/ЕС

27

Вж. националното законодателство, съответното обявление или документацията за обществената
поръчка.
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–

Моля представете подробности:

–

Моля, посочете причините, поради
които икономическият оператор ще
бъде в състояние да изпълни
поръчката, като се вземат предвид
приложимите национални норми и
мерки за продължаване на стопанската
дейност при тези обстоятелства28?

Ако съответните документи са на
Икономическият оператор извършил ли е
тежко професионално нарушение29?
Ако „да“, моля, опишете подробно:

[] Да [] Не,
[……]
Ако „да“, икономическият оператор предприел
ли е мерки за реабилитиране по своя
инициатива? [] Да [] Не
Ако „да“, моля опишете предприетите мерки:
[……]

Икономическият оператор сключил ли е

споразумения с други икономически
оператори, насочени към нарушаване на
конкуренцията?
Ако „да“, моля, опишете подробно:

[] Да [] Не

[…]
Ако „да“, икономическият оператор предприел
ли е мерки за реабилитиране по своя
инициатива? [] Да [] Не
Ако „да“, моля опишете предприетите мерки:
[……]

Икономическият оператор има ли информация за

интереси30,

конфликт на
свързан с участието
му в процедурата за възлагане на обществена
поръчка?
Ако „да“, моля, опишете подробно:

[] Да [] Не

[…]

28

Тази информация не трябва да се дава, ако изключването на икономически оператори в един от случаите,
изброени в букви а) — е), е задължително съгласно приложимото национално право без каквато и да е
възможност за дерогация, дори ако икономическият оператор е в състояние да изпълни поръчката.

29

Ако е приложимо, вж. определенията в националното законодателство, съответното обявление или в
документацията за обществената поръчка.

30

Както е посочено в националното законодателство, съответното обявление или в документацията за
обществената поръчка.
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Икономическият оператор или свързано с него

[] Да [] Не

предприятие, предоставял ли е консултантски
услуги на възлагащия орган или на
възложителя или участвал ли е по друг
начин в подготовката на процедурата за
[…]
възлагане на обществена поръчка?
Ако „да“, моля, опишете подробно:
Случвало ли се е в миналото договор за
обществена поръчка, договор за поръчка с
възложител или договор за концесия на
икономическия оператор да е бил предсрочно
прекратен или да са му били налагани
обезщетения или други подобни санкции във
връзка с такава поръчка в миналото?
Ако „да“, моля, опишете подробно:

[] Да [] Не

[…]
Ако „да“, икономическият оператор предприел ли е
мерки за реабилитиране по своя инициатива? [] Да []
Не
Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: [……]

Може ли икономическият оператор да
потвърди, че:
а) не е виновен за подаване на неверни данни
при предоставянето на информацията,
необходима за проверката за липса на
основания за изключване или за изпълнението
на критериите за подбор;

[] Да [] Не

б) не е укрил такава информация;
в) може без забавяне да предостави
придружаващите документи, изисквани от
възлагащия орган или възложителя; и
г) не се е опитал да упражни непозволено
влияние върху процеса на вземане на решения
от възлагащия орган или възложителя, да
получи поверителна информация, която може
да му даде неоправдани предимства в
процедурата за възлагане на обществена
поръчка, или да предостави поради
небрежност подвеждаща информация, която
може да окаже съществено влияние върху
решенията по отношение на изключването,
подбора или възлагането?

35

Г: ДРУГИ ОСНОВАНИЯ ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ, КОИТО МОЖЕ ДА БЪДАТ ПРЕДВИДЕНИ В НАЦИОНАЛНОТО
ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА ВЪЗЛАГАЩИЯ ОРГАН ИЛИ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ НА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА

Специфични
изключване

национални

основания

за Отговор:

Прилагат ли се специфичните национални
основания за изключване, които са посочени
в съответното обявление или в
документацията за обществената поръчка?
Ако документацията, изисквана в
съответното обявление или в
документацията за поръчката са достъпни
по електронен път, моля, посочете:
В случай че се прилага някое специфично
национално основание за изключване,
икономическият оператор предприел ли е
мерки за реабилитиране по своя инициатива?
Ако „да“, моля опишете предприетите мерки:

[…] [] Да [] Не

(уеб адрес, орган или служба, издаващи
документа, точно позоваване на документа):
[……][……][……][……]31
[] Да [] Не

[…]

Част IV: Критерии за подбор
Относно критериите за подбор (раздел или раздели А—Г от настоящата част)
икономическият оператор заявява, че
: ОБЩО УКАЗАНИЕ ЗА ВСИЧКИ КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР
Икономическият оператор следва да попълни тази информация само ако възлагащият орган
или възложителят е посочил в съответното обявление или в документацията за поръчката,
посочена в обявлението, че икономическият оператор може да се ограничи до попълването й
в раздел  от част ІV, без да трябва да я попълва в друг раздел на част ІV:
Спазване на всички изисквани критерии за Отговор:
подбор
Той отговаря на изискваните критерии за [] Да [] Не
подбор:
А: ГОДНОСТ
Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за
подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението или в
документацията за поръчката, посочена в обявлението.

31

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.
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Годност

Отговор:

1) Той е вписан в съответния
професионален или търговски регистър в
държавата членка, в която е установен32:
Ако съответните документи са на
разположение в електронен формат, моля,
посочете:
2) При поръчки за услуги:
Необходимо ли е специално разрешение или
членство в определена организация, за да
може икономическият оператор да изпълни
съответната услуга в държавата на
установяване?
Ако съответните документи са на
разположение в електронен формат, моля,
посочете:

[…]
(уеб адрес, орган или служба, издаващи
документа, точно позоваване на документа):
[……][……][……][……]

[] Да [] Не
Ако да, моля посочете какво и дали
икономическият оператор го притежава: […] []
Да [] Не
(уеб адрес, орган или служба, издаващи
документа, точно позоваване на документа):
[……][……][……][……]

Б: ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ
Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за
подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението, или в
документацията за поръчката, посочена в обявлението.
Икономическо и финансово състояние
1а) Неговият („общ“) годишен оборот за броя
финансови години, изисквани в съответното
обявление или в документацията за поръчката,
е както следва:
и/или
1б) Неговият среден годишен оборот за броя
години, изисквани в съответното обявление
или в документацията за поръчката, е
както следва33():
Ако съответните документи са на
разположение в електронен формат, моля,
посочете:

Отговор:
година: [……] оборот:[……][…]валута
година: [……] оборот:[……][…]валута година:
[……] оборот:[……][…]валута
(брой години, среден оборот):
[……],[……][…]валута
(уеб адрес, орган или служба, издаващи
документа, точно позоваване на документа):
[……][……][……][……]

32

Както е описано в приложение XI към Директива 2014/24/ЕС; възможно е по отношение на икономическите
оператори от някои държави членки да се прилагат други изисквания, посочени в същото приложение

33

Само ако е разрешено в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.
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2а) Неговият („конкретен“) годишен оборот в
стопанската област, обхваната от
поръчката и посочена в съответното
обявление, или в документацията за
поръчката, за изисквания брой финансови
години, е както следва:
и/или
2б) Неговият среден годишен оборот в
областта и за броя години, изисквани в
съответното обявление или документацията
за поръчката, е както следва34:
Ако съответните документи са на
разположение в електронен формат, моля,
посочете:
3) В случай че липсва информация относно
оборота (общия или конкретния) за целия
изискуем период, моля, посочете датата, на
която икономическият оператор е учреден или
е започнал дейността си:
4) Що се отнася до финансовите
съотношения35, посочени в съответното
обявление, или в документацията за
обществената поръчка, икономическият
оператор заявява, че реалната им стойност е,
както следва:
Ако съответните документи са на
разположение в електронен формат, моля,
посочете:
5) Застрахователната сума по неговата
застрахователна полица за риска
„професионална отговорност“ възлиза на:
Ако съответната информация е на
разположение в електронен формат, моля,
посочете:

година: [……] оборот:[……][…]валута
година: [……] оборот:[……][…]валута
година: [……] оборот:[……][…]валута

(брой години, среден оборот):
[……],[……][…]валута
(уеб адрес, орган или служба, издаващи
документа, точно позоваване на
документацията): [……][……][……][……]
[……]

(посочване на изискваното съотношение —
съотношение между х и у36 — и стойността):
[…], [……]37
(уеб адрес, орган или служба, издаващи
документа, точно позоваване на документа):
[……][……][……][……]

[……],[……][…]валута

(уеб адрес, орган или служба, издаващи
документа, точно позоваване на документа):
[……][……][……][……]

34

Само ако е разрешено в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.

35

Например съотношението между активите и пасивите.

36

Например съотношението между активите и пасивите.

37

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.
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6) Що се отнася до другите икономически
или финансови изисквания, ако има
такива, които може да са посочени в
съответното обявление или в документацията
за обществената поръчка, икономическият
оператор заявява, че:
Ако съответната документация, която
може да е била посочена в съответното
обявление или в документацията за
обществената поръчка, е достъпна по
електронен път, моля, посочете:

[…]

(уеб адрес, орган или служба, издаващи
документа, точно позоваване на
документацията): [……][……][……][……]

В: ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ
Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за
подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението, или в
документацията за поръчката, посочена в обявлението.
Технически и професионални способности
1а) Само за обществените поръчки за
строителство:
През референтния период38 икономическият
оператор е извършил следните строителни
дейности от конкретния вид:
Ако съответните документи относно
доброто изпълнение и резултат от найважните строителни работи са на
разположение в електронен формат, моля,
посочете:

Отговор:
Брой години (този период е определен в
обявлението или документацията за
обществената поръчка): [……]
Строителни работи: [……]

(уеб адрес, орган или служба, издаващи
документа, точно позоваване на документа):
[……][……][……][……]

1б) Само за обществени поръчки за доставки Брой години (този период е определен в
и обществени поръчки за услуги:
обявлението или документацията за
39
През референтния период икономическият
обществената поръчка): [……]
оператор е извършил следните основни
доставки или е предоставил следните
Описание Количество Суми Дати Получатели
основни услуги от посочения вид: При
/броя/
изготвяне на списъка, моля, посочете сумите,

38

39

Възлагащите органи могат да изискат наличието на опит до пет години и да приемат опит отпреди повече
от пет години.
Възлагащите органи могат да изискат наличието на опит до три години и да приемат опит отпреди повече
от три години.
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датите и получателите, независимо дали са
публични или частни субекти40:
2) Той може да използва следните технически [……]
лица или органи41, особено тези, отговарящи
за
контрола
на
качеството:
При обществените поръчки за строителство [……]
икономическият оператор ще може да
използва технически лица или органи при
извършване на строителството:
3) Той използва следните технически [……]
съоръжения и мерки за гарантиране на
качество, а съоръженията за проучване и
изследване са както следва:
4) При изпълнение на поръчката той ще бъде в [……]
състояние да прилага следните системи за
управление и за проследяване на веригата
на доставка:
5) За комплексни стоки или услуги или, по
изключение, за стоки или услуги, които са
със специално предназначение:
Икономическият оператор ще позволи ли
извършването на проверки42 на неговия
производствен или технически капацитет и,
когато е необходимо, на средствата за
проучване и изследване, с които разполага,
както и на мерките за контрол на
качеството?
6) Следната образователна и професионална
квалификация се притежава от:
а) доставчика на услуга или самия изпълнител,
и/или (в зависимост от изискванията,
посочени в обявлението, или в

[] Да [] Не

a) [……]

40

С други думи, всички получатели следва да бъдат изброени и списъкът следва да включва публичните и
частните клиенти за съответните доставки или услуги.

41

За техническите лица или органи, които не са свързани пряко с предприятието на икономическия оператор,
но чийто капацитет той използва съгласно посоченото в част II, раздел В, следва да се попълнят отделни
ЕЕДОП.

42

Проверката се извършва от възлагащия орган или, при съгласие от негова страна, от негово име от
компетентен официален орган на държавата, в която е установен доставчикът на стоки или услуги;
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документацията за обществената поръчка)
б) неговия ръководен състав:
7) При изпълнение на поръчката
икономическият оператор ще може да
приложи следните мерки за управление на
околната среда:
8) Средната годишна численост на състава
на икономическия оператор и броят на
ръководния персонал през последните три
години са, както следва:

б) [……]
[……]

Година, средна годишна численост на състава:
[……],[……],
[……],[……],
[……],[……],
Година, брой на ръководните кадри:
[……],[……],
[……],[……],
[……],[……]

9) Следните инструменти, съоръжения или
техническо оборудване ще бъдат на негово
разположение за изпълнение на договора:

[……]

10) Икономическият оператор възнамерява
евентуално да възложи на подизпълнител43
изпълнението на следната част (процентно
изражение) от поръчката:

[……]

11) За обществени поръчки за доставки:
Икономическият оператор ще достави
изискваните мостри, описания или снимки на
продуктите, които не трябва да са придружени
от сертификати за автентичност.
Ако е приложимо, икономическият оператор
декларира, че ще осигури изискваните
сертификати за автентичност.
Ако съответните документи са на
разположение в електронен формат, моля,
посочете:

43

[…] [] Да [] Не

[] Да[] Не
(уеб адрес, орган или служба, издаващи
документа, точно позоваване на документа):
[……][……][……][……]

Ако икономическият оператор е решил да възложи подизпълнението на част от договора и ще използва
капацитета на подизпълнителя, за да изпълни тази част, моля, попълнете отделен ЕЕДОП за
подизпълнителите, вж. част II, раздел В по-горе.
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12) За обществени поръчки за доставки:
Икономическият оператор може ли да
представи изискваните сертификати,
изготвени от официално признати
институции или агенции по контрол на
качеството, доказващи съответствието на
продуктите, които могат да бъдат ясно
идентифицирани чрез позоваване на
технически спецификации или стандарти,
посочени в обявлението или в документацията
за поръчката?
Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете
какви други доказателства могат да бъдат
представени:
Ако съответните документи са на
разположение в електронен формат, моля,
посочете:

[] Да [] Не

[…]

(уеб адрес, орган или служба, издаващи
документа, точно позоваване на документа):
[……][……][……][……]

Г: СТАНДАРТИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО И СТАНДАРТИ ЗА ЕКОЛОГИЧНО УПРАВЛЕНИЕ

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато стандартите за
осигуряване на качеството и/или стандартите за екологично управление са били изискани от
възлагащия орган или възложителя в обявлението или в документацията за обществената
поръчка, посочена в обявлението.
Стандарти за осигуряване на качеството и Отговор:
стандарти за екологично управление
Икономическият оператор ще може ли да
представи
сертификати,
изготвени
от
независими
органи
и
доказващи,
че
икономическият
оператор
отговаря
на
стандартите за осигуряване на качеството,
включително тези за достъпност за хора с
увреждания.
Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете
какви други доказателства относно схемата за
гарантиране на качеството могат да бъдат
представени:
Ако
съответните
документи
са
на
разположение в електронен формат, моля,
посочете:
Икономическият оператор ще може ли да

[] Да [] Не

[……] [……]

(уеб адрес, орган или служба, издаващи
документа, точно позоваване на документа):
[……][……][……][……]
[] Да [] Не
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представи сертификати, изготвени от
независими органи, доказващи, че
икономическият оператор отговаря на
задължителните стандарти или системи за
екологично управление?
Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете
какви други доказателства относно
стандартите или системите за екологично
управление могат да бъдат представени:
Ако съответните документи са на
разположение в електронен формат, моля,
посочете:

[……] [……]

(уеб адрес, орган или служба, издаващи
документа, точно позоваване на документа):
[……][……][……][……]

Част V: Намаляване на броя на квалифицираните кандидати
Икономическият оператор следва да предостави информация само когато възлагащият орган
или възложителят е посочил обективните и недискриминационни критерии или правила,
които трябва да бъдат приложени с цел ограничаване броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени за представяне на оферти или за провеждане на диалог. Тази информация, която
може да бъде съпроводена от изисквания относно видовете сертификати или форми на
документални доказателства, ако има такива, които трябва да бъдат представени, се
съдържа в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка,
посочена в обявлението.
Само при ограничени процедури, състезателни процедури с договаряне, процедури за
състезателен диалог и партньорства за иновации:
Икономическият оператор декларира, че:
Намаляване на броя

Отговор:

Той
изпълнява
целите
и
недискриминационните критерии или правила,
които трябва да бъдат приложени, за да се
ограничи броят на кандидатите по следния
начин:
В случай, че се изискват някои сертификати
или
други
форми
на
документални
доказателства, моля, посочете за всеки от тях,
дали икономическият оператор разполага с
изискваните
документи:
Ако някои от тези сертификати или форми

[……]

[…] [] Да [] Не45

(уеб адрес, орган или служба, издаващи
документа, точно позоваване на
документацията): [……][……][……][……]46
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на документални доказателства са на
разположение в електронен формат44, моля,
посочете за всички от тях:
Част VI: Заключителни положения
Долуподписаният декларира, че информацията, посочена в части II – V по-горе, е вярна и точна, и
че е представена с ясното разбиране на последствията при представяне на неверни данни.
Долуподписаният официално декларира, че е в състояние при поискване и без забава да представи
указаните сертификати и други форми на документални доказателства, освен в случаите,
когато:
а) възлагащият орган или възложителят може да получи придружаващите документи чрез пряк
достъп до съответната национална база данни във всяка държава членка, която е достъпна
безплатно47; или
б) считано от 18 октомври 2018 г. най-късно 48, възлагащият орган или възложителят вече
притежава съответната документация.
Долуподписаният дава официално съгласие [посочете възлагащия орган или възложителя
съгласно част I, раздел A] да получи достъп до документите, подкрепящи информацията, която е
предоставена в [посочете съответната част, раздел/ точка/и] от настоящия Единен европейски
документ за обществени поръчки за целите на [посочете процедурата за възлагане на обществена
поръчка: (кратко описание, препратка към публикацията в Официален вестник на Европейския
съюз, референтен номер)].
Дата, място и, когато се изисква или е необходимо, подпис(и): [……]

45

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

46

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

44

Моля, посочете ясно към кой документ се отнася отговорът.

47

При условие, че икономическият оператор е предоставил необходимата информация (уеб адрес, орган или
служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията), която позволява на възлагащия орган
или на възложителя да го направи. Когато се изисква, това трябва да бъде съпроводено от съответното
съгласие за достъп.

48

В зависимост от националните разпоредби за прилагането на член 59, параграф 5, втора алинея от
Директива 2014/24/ЕС
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Приложение № 3
(образец)

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 327, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили
на Република България (ЗОВСРБ)
Долуподписаният/ата: _______________________________________________,
(име, презиме, фамилия)

ЕГН_________________, адрес: ___________________________
___________________
(постоянен адрес)

гражданство ______________, притежаващ/а лична карта № __________, издадена на
____________ от МВР-гр. ___________, адрес _________________,
(дата на издаване)

(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 ______________________________________
има следния произход: ________________________________________________ .
2. Декларирам, че действителен 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.
гр.: …………………….….
дата: ………………..…….

ДЕКЛАРАТОР:
(име, фамилия и подпис, печат)
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Приложение № 4
(образец)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите
спецификации и изискванията на възложителя
ДО: МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА, с адрес - гр. София 1092, ул.
”Дякон Игнатий” № 3, ЕИК 000695324, представлявано от министъра на отбраната
Красимир Дончев Каракачанов.
ОТ: ........................................................................ (наименование на участника) със
седалище и адрес на управление: .........................................................................
регистриран по ф.д. № ................................ / ................ г. по описа на
.................................. съд, ЕИК ........................................................... .
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
В качеството си на участник в открита процедура за възлагане на обществена
поръчка с предмет „…….……..“, с настоящото Ви представяме нашето предложение
за изпълнение на поръчката по Обособена позиция № ……… за „Доставка на
………………..……………“, (изписва се номера и предмета на обособената позиция), в
съответствие с Техническите спецификации и изискванията на Възложителя , което
ще бъде обвързващо за нас в срока на валидност на офертата ни.
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. Ако бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка по
обособена позиция № ……………. (посочва се наименованието само на обособената
позиция, за която е техническото предложение) и при сключване на договор, ще доставим
автомобилните гуми, отговарящи на всички действащи нормативни изисквания,
регламентиращи производството и търговията с тях, както и на всички изисквания,
посочени от Възложителя, както следва (попълва се само позицията/позициите за които се
участва):
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1.
2.
3.
4.

Автомобилна гума с размер 175/70 R14
88T–лятна
Автомобилна гума с размер 175/70 R14
88T–зимна
Автомобилна гума с размер 185/80 R14
CTL–лятна
Автомобилна гума с размер 185/80 R14
CTL–зимна

Външно ниво на шума

Клас на енергийна
ефективност въз основа
на съпротивлението при
търкаляне, оказващо
влияние на разхода на
гориво

Клас на сцепление с
влажна пътна настилка

Индекс на натоварване

Скоростен индекс

ТС

Тип

Наименование на заявените гуми

Модел

№
по
ред

Марка

1.1. Обособена позиция № 1 - Доставка на „Автомобилни гуми 14 цола“:

TC B
01.2451.16
ТС В
01.2449.16
ТС В
01.2419.16
ТС В
01.2420.16

1.
2.
3.
4.
5.
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Външно ниво на шума

Клас на енергийна
ефективност въз основа
на съпротивлението при
търкаляне, оказващо
влияние на разхода на
гориво

Клас на сцепление с
влажна пътна настилка

ТС В
01.2465.16
ТС В
01.2464.16
ТС В
01.2460.16
TC B
01.2466.16
ТС В
01.2423.16

Индекс на натоварване

Автомобилна гума с размер 195/60 R15 –
зимна
Автомобилна гума с размер 195/60 R15 –
лятна
Автомобилна гума с размер 195/65 R15 88T
– всесезонна
Автомобилна гума с размер 195/65 R15 91Н
– зимна /M+S/
Автомобилна гума с размер 195/65 R15 C лятна

Скоростен индекс

ТС

Тип

Наименование на заявените гуми

Модел

№
по
ред

Марка

1.2. Обособена позиция № 2 - Доставка на „Автомобилни гуми 15 цола“:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Външно ниво на шума

Клас на енергийна
ефективност въз основа
на съпротивлението при
търкаляне, оказващо
влияние на разхода на
гориво

Клас на сцепление с
влажна пътна настилка

ТС В
01.2453.16
ТС В
01.2461.16
ТС В
01.2467.16
ТС В
01.2478.16
ТС В
01.2441.16
ТС В
01.2442.16
ТС В
01.2443.16
ТС В
01.2472.16
ТС В
01.2473.16

Индекс на натоварване

Автомобилна гума с размер 175/80 R16 всесезонна
Автомобилна гума с размер 205/55 R16 –
зимна /M+S/
Автомобилна гума с размер 205/55 R16 –
лятна
Автомобилна гума с размер 215/75 R16 С –
лятна
Автомобилна гума с размер 225/70 R16 С –
лятна
Автомобилна гума с размер 225/70 R16 С –
зимна
Автомобилна гума с размер 235/60 R16 –
зимна
Автомобилна гума с размер 235/60 R16 4х4
– лятна
Автомобилна гума с размер 235/85 R16
120/116N

Скоростен индекс

ТС

Тип

Наименование на заявените гуми

Модел

№
по
ред

Марка

1.3. Обособена позиция № 3 - Доставка на „Автомобилни гуми 16 цола“:

1.

Автомобилна гума 10,00 R20 к-т

ТС В
01.2428.16

2. Приемаме да доставим предложените от нас автомобилни гуми, съгласно
всички изисквания на Възложителя и техническата спецификация до
мястото/местата, посочено/и в документацията за участие по настоящата обществена
поръчка и проекта на договор.
3. Декларираме, че при извършване на доставката, автомобилните гуми ще са
съпроводени с документи удостоверяващи техните качества и произход на български
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Външно ниво на шума

Клас на енергийна
ефективност въз основа
на съпротивлението при
търкаляне, оказващо
влияние на разхода на
гориво

Клас на сцепление с
влажна пътна настилка

Индекс на натоварване

Скоростен индекс

ТС

Тип

Наименование на заявените гуми

Модел

№
по
ред

Марка

1.4. Обособена позиция № 4 - Доставка на „Автомобилни гуми 20 цола“:

език, а документите на чужд език – придружени с превод на български език, заверен
за верността от лицето извършил превода в съответствие с изискванията на
съответната техническа спецификация и проекта на договор.
4. Приемаме, че сме задължени да доставим съответните количества
автомобилни гуми до размера на прогнозната стойност за всяка обособена позиция.
При така предложените от нас условия, в нашето предложение за изпълнение
на поръчката сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на
поръчката в описания вид и обхват.
Приложение: Декларация по чл.102, ал.1 от ЗОП (прилага се при
необходимост, само при наличие на информация с конфиденциален характер).

Дата: _____________ г.

Подпис:_____________________________
(печат)
______________________________________
(име и фамилия)
______________________________________
(длъжност на представляващия участника)
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Приложение № 5
(образец )

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за гаранционните срокове за всеки отделен тип автомобилна гума в
съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя
ДО: МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА, с адрес - гр.София 1092, ул.
”Дякон Игнатий” № 3, ЕИК 000695324, представлявано от министъра на отбраната
Красимир Дончев Каракачанов.
ОТ: ........................................................................ (наименование на участника) със
седалище и адрес на управление: .........................................................................
регистриран по ф.д. № ................................ / ................ г. по описа на
.................................. съд, ЕИК ........................................................... .
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
В качеството си на участник в открита процедура за възлагане на обществена
поръчка с предмет „…….……..“, с настоящото Ви представяме нашето предложение
за гаранционните срокове за всеки отделен тип автомобилна гума по Обособена
позиция № ……… за „Доставка на ………………..……………“, (изписва се номера и
предмета на обособената позиция), в съответствие с Техническите спецификации и
изискванията на Възложителя, което ще бъде обвързващо за нас в срока на валидност
на офертата ни.
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. Ако бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка по
обособена позиция № ……………. (посочва се наименованието само на обособената
позиция, за която се кандидатства) и при сключване на договор, ще доставим
автомобилните гуми, отговарящи на всички действащи нормативни изисквания,
регламентиращи производството и търговията с тях, както и на всички изисквания,
посочени от Възложителя, както следва (попълва се само позицията/позициите за които се
участва):
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1.1. Обособена позиция № 1 - Доставка на „Автомобилни гуми 14 цола“:

№
по
ред

1.
2.
3.
4.

Автомобилна гума:
Размер/ Тип/
Скоростен индекс/
Товарен индекс/
Клас на сцепление при
влажна пътна настилка/
Клас на енергийна
ефективност/
Външно ниво на шума
Автомобилна гума с размер
175/70 R14 88T–лятна
Автомобилна гума с размер
175/70 R14 88T–зимна
Автомобилна гума с размер
185/80 R14 CTL–лятна
Автомобилна гума с размер
185/80 R14 CTL–зимна

Гаранционен
срок при
Гаранционенексплоатация
Автомобилната
Срок на
срок при не по-малко
гума отговаря
експлоатация Минимален съхранение в
от
на
в рамките на
пробег
закрити
(в месеци)
изискванията
срока на
(в
помещения
или
на
съхранение километри) не по-малко
(в
Техническа
(в месеци)
от
километри),
спецификация
(в месеци)
което
настъпи
първо
TC B 01.2451.16
ТС В 01.2449.16
ТС В 01.2419.16
ТС В 01.2420.16

1.2. Обособена позиция № 2 - Доставка на „Автомобилни гуми 15 цола“:

№
по
ред

1.
2.
3.
4.
5.

Автомобилна гума:
Размер/ Тип/
Скоростен индекс/
Товарен индекс/
Клас на сцепление при
влажна пътна настилка/
Клас на енергийна
ефективност/
Външно ниво на шума
Автомобилна гума с размер
195/60 R15 – зимна
Автомобилна гума с размер
195/60 R15 – лятна
Автомобилна гума с размер
195/65 R15 88T – всесезонна
Автомобилна гума с размер
195/65 R15 91Н – зимна /M+S/
Автомобилна гума с размер
195/65 R15 C - лятна

Гаранционен
срок при
Гаранционенексплоатация
Автомобилната
Срок на
срок при не по-малко
гума отговаря
експлоатация Минимален съхранение в
от
на
в рамките на
пробег
закрити
(в месеци)
изискванията
срока на
(в
помещения
или
на
съхранение километри) не по-малко
(в
Техническа
(в месеци)
от
километри),
спецификация
(в месеци)
което
настъпи
първо
ТС В 01.2465.16
ТС В 01.2464.16
ТС В 01.2460.16
TC B 01.2466.16
ТС В 01.2423.16
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1.3. Обособена позиция № 3 - Доставка на „Автомобилни гуми 16 цола“:

№
по
ред

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Автомобилна гума:
Размер/ Тип/
Скоростен индекс/
Товарен индекс/
Клас на сцепление при
влажна пътна настилка/
Клас на енергийна
ефективност/
Външно ниво на шума
Автомобилна гума с размер
175/80 R16 - всесезонна
Автомобилна гума с размер
205/55 R16 – зимна /M+S/
Автомобилна гума с размер
205/55 R16 – лятна
Автомобилна гума с размер
215/75 R16 С – лятна
Автомобилна гума с размер
225/70 R16 С – лятна
Автомобилна гума с размер
225/70 R16 С – зимна
Автомобилна гума с размер
235/60 R16 – зимна
Автомобилна гума с размер
235/60 R16 4х4 – лятна
Автомобилна гума с размер
235/85 R16 120/116N

Гаранционен
срок при
Гаранционенексплоатация
Автомобилната
Срок на
срок при не по-малко
гума отговаря
експлоатация Минимален съхранение в
от
на
в рамките на
пробег
закрити
(в месеци)
изискванията
срока на
(в
помещения
или
на
съхранение километри) не по-малко
(в
Техническа
(в месеци)
от
километри),
спецификация
(в месеци)
което
настъпи
първо
ТС В 01.2453.16
ТС В 01.2461.16
ТС В 01.2467.16
ТС В 01.2478.16
ТС В 01.2441.16
ТС В 01.2442.16
ТС В 01.2443.16
ТС В 01.2472.16
ТС В 01.2473.16

1.4. Обособена позиция № 4 - Доставка на „Автомобилни гуми 20 цола“:

№
по
ред

Автомобилна гума:
Размер/ Тип/
Скоростен индекс/
Товарен индекс/
Клас на сцепление при
влажна пътна настилка/
Клас на енергийна
ефективност/
Външно ниво на шума

1.

Автомобилна гума 10,00 R20 к-т

Гаранционен
срок при
Гаранционенексплоатация
Автомобилната
Срок на
срок при не по-малко
гума отговаря
експлоатация Минимален съхранение в
от
на
в рамките на
пробег
закрити
(в месеци)
изискванията
срока на
(в
помещения
или
на
съхранение километри) не по-малко
(в
Техническа
(в месеци)
от
километри),
спецификация
(в месеци)
което
настъпи
първо
ТС В 01.2428.16

2. Ако бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка по обособена
позиция № ……………. (посочва се наименованието само на обособената позиция, за която
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се кандидатства) и при сключване на договор, че ще доставим автомобилните гуми

придружени със следните документи:
2.1. Документ, удостоверяващ качеството, издаден от производителя.
2.2. Документ, удостоверяващ произхода на автомобилните гуми, издаден от
производителя (когато той е от страна член на Европейския съюз или Република
България има подписано двустранно споразумение със страната на производителя)
или от оторизиран орган на страната на производителя (в останалите случаи).
2.3. Инструкция за съхранение и експлоатация.
2.4. Декларация за съответствие на всички параметри на автомобилните гуми с
изискванията на техническите спецификации и изискванията на договора, съгласно
БДС EN ISO/IEC 17050-1:2010 или еквивалент.
2.5. Гаранционни карти, които съдържат гаранционен срок за съхранение и
експлоатация.
Ако горепосочените документи са издадени на чужд език, ще ги представим и
в заверен превод на български език.
Дата: _____________ г.

Подпис:_____________________________
(печат)
______________________________________
(име и фамилия)
______________________________________
(длъжност на представляващия участника)
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Приложение № 6
(образец )

ДЕКЛАРАЦИЯ
за съгласие с клаузите на приложения проект на договор
Приложение №10 от настоящата документация
(попълва се от лицето, което представлява и управлява участника)

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. Запознат/а съм и приемам условията в проекта на договор приложение №10
от настоящата документация, който е неразделна част от документацията за участие
в процедурата.
2. Ако бъдем избрани за изпълнител ще сключим договор в законоустановения
срок.

Дата: ………………

ДЕКЛАРАТОР: .......................
(подпис и печат)

/......................................................../
(име и фамилия)
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Приложение № 7
(образец)

ДЕКЛАРАЦИЯ
за срока на валидност на офертата
(попълва се от лицето, което представлява и управлява участника)

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:
С подаване на настоящата оферта направените от нас предложения и поети
ангажименти са валидни за срок от 4 (четири) месеца, считано от датата, която е
посочена за крайна дата за получаване на офертите (съгласно изискванията на
възложителя в документацията за участие).

Дата: ………………

ДЕКЛАРАТОР: .......................
(подпис и печат)

/......................................................../
(име и фамилия)
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Приложение № 8
(образец)

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
/запечатано в отделен непрозрачен плик/
ДО: МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА, с адрес - гр.София 1092, ул.
”Дякон Игнатий” № 3, ЕИК 000695324, представлявано от министъра на отбраната
Красимир Дончев Каракачанов.
ОТ: ........................................................................ (наименование на участника)
със седалище и адрес на управление: .........................................................................
регистриран

по

ф.д.

№

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

/

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

г.

по

описа

на

.................................. съд, ЕИК ........................................................... .

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
В качеството си на участник в открита процедура за възлагане на обществена
поръчка с предмет „…………………“, с настоящото Ви представяме нашето Ценово
предложение за изпълнение на поръчката по Обособена позиция № ……… за
„Доставка на ……………………………“,

(изписва се номера и предмета на

обособената позиция), съгласно изискванията на Техническите спецификации, което
ще бъде обвързващо за нас в срока на валидност на офертата ни.

1. Предлагаме ценовото предложение за „Доставка на ……………………“
(изписва се предмета на обособената позиция), съгласно изискванията на на Глава
III от документацията за участие:
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ТС
№
по
ред

Наименование на заявените
автомобилни гуми
(участникът изписва наименованието на
автомобилната гума за съответната
обособена позиция)

(участникът
изписва номера на
ТС в зависимост
от
автомобилната
гума за
съответната
обособена
позиция)

Количество
(броя)
(участникът
изписва
количеството
на
автомобилната
гума за
съответната
обособена
позиция)

Единична
цена
(лв. без ДДС)
(участникът
изписва
единичната
цена на
автомобилната
гума без ДДС)

Стойност
(лв. без ДДС)
(участникът
изписва сумата на
единичната цена
на автомобилната
гума без ДДС
умножена по
количеството)

1...
….
….
Обща стойност в лева без ДДС:
20% ДДС:
Обща стойност на договора в лева с ДДС:

2. Предложената от нас стойност на обособената позиция е определена в
изпълнение на всички условията и изискванията на Възложителя, посочени в
обявлението и документацията на обществената поръчка и включва всички разходи
по изпълнението им и доставката на автомобилните гуми до крайния получател.

Дата: _____________ г.

Подпис:_____________________________
(печат)
______________________________________
(име и фамилия)

_____________________________________
(длъжност на представляващия участника)
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Приложение № 9

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

1. Техническа спецификация: TC B 01.2451.16
2. Техническа спецификация: ТС В 01.2449.16
3. Техническа спецификация: ТС В 01.2419.16
4. Техническа спецификация: ТС В 01.2420.16
5. Техническа спецификация: ТС В 01.2465.16
6. Техническа спецификация: ТС В 01.2464.16
7. Техническа спецификация: ТС В 01.2460.16
8. Техническа спецификация: TC B 01.2466.16
9. Техническа спецификация: ТС В 01.2423.16
10. Техническа спецификация: ТС В 01.2453.16
11. Техническа спецификация: ТС В 01.2461.16
12. Техническа спецификация: ТС В 01.2467.16
13. Техническа спецификация: ТС В 01.2478.16
14. Техническа спецификация: ТС В 01.2441.16
15. Техническа спецификация: ТС В 01.2442.16
16. Техническа спецификация: ТС В 01.2443.16
17. Техническа спецификация: ТС В 01.2472.16
18. Техническа спецификация: ТС В 01.2473.16
19. Техническа спецификация: ТС В 01.2428.16
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Приложение № 10
(образец)

ДОГОВОР
за възлагане на обществена поръчка
(Проект)

№ _________/___.___.2017 г.
Днес, ………...2017 г., в гр. София, между
МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА, с адрес - гр.София 1092, ул. ”Дякон
Игнатий” № 3, ЕИК 000695324, представлявано от министъра на отбраната
КРАСИМИР ДОНЧЕВ КАРАКАЧАНОВ, наричано за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от
една страна
и
…………………, със седалище и адрес на управление – …………………, ЕИК
…………., представлявано от ……………., наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от
друга страна,
Във връзка с проведена открита процедура за възлагане на обществена
поръчка, открита с решение № ………., приключила с Решение за избор на
изпълнител № ……………се сключи настоящия договор за следното:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да достави
автомобилни гуми, посочени по наименование по ТС, технически спецификации и
количество, както следва:
№
по
ред
1.
….
….

Наименование по ТС

-

Техническа
спецификация

Количество
(брой)

ІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 2 (1) Общата стойност на договора е: ………. лева (словом:………….) без
ДДС, или ……… лева (словом: ……….) с ДДС.
(2) Цените на доставката франко военното формированието – краен получател,
марка, количество, единична цена и обща стойност без и с включен ДДС, са
съгласно ценовото предложение и са посочени в Приложение № 2 към настоящия
договор.
(3) Единичните цени на стоката са окончателни и не подлежат на промяна.
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Чл. 3. (1) Начинът на плащане е по банков път, с платежно нареждане в срок до
30 (тридесет) календарни дни след изпълнение на задълженията по договора и
представяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в Дирекция „Отбранителна аквизиция” на следните
документи:
1. Надлежно оформена фактура – оригинал, подписана от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и
представител на военното формирование – краен получател;
2. Приемо-предавателен протокол – оригинал, подписан от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
и представител на военното формирование – краен получател;
3. Складова разписка за приемане/предаване на материални запаси и/или акт
за приемане и предаване на дълготрайни материални активи – оригинал.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължимите суми по
банкова сметка на последния в банка ..............., както следва:
IBAN: ............................, BIC: .....................................
ІІІ. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 4. Срокът за изпълнение на доставката – ………… (до 60 дни от сключване
на договора).
Чл. 5. Място за изпълнение на доставката, военни формирования – краен получател,
съгласно Приложение № 1 към договора.
VІ. ДАТА НА ВЛИЗАНЕ В СИЛА И СРОК НА ДОГОВОРА
Чл. 6. Договорът влиза в сила от датата на неговото подписване и е валиден до
окончателното изпълнение на задължения на страните по него.
V. КАЧЕСТВО И ГАРАНЦИЯ, ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОПАКОВКАТА И
МАРКИРОВКАТА, КОДИФИКАЦИЯ
Чл. 7. (1) Качеството на доставената стока трябва да съответства на
изискванията, посочени в настоящия договор и съответстващата на вида
автомобилна гума техническа спецификация.
(2) Автомобилните гуми да са произведени до 12 месеца преди датата на
доставката.
Чл. 8. (1) Представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по въпросите на качеството е
Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров”.
(2) Дейностите за оценка на съответствието на доставяните автомобилни гуми
с изискванията към тях се определят от Института по отбрана „Професор Цветан
Лазаров”.
(3) Оценката се извършва в съответствие с „Правилник за устройството и
дейността на Института по отбрана (обн. ДВ, бр. 44 от 2011 г., изм. ДВ, бр. 35 от
12.04.2013 г. и бр. 14 от 19.02.2016 г.).
(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ доставя автомобилните гуми, придружени със следните
документи:
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1. Документ, удостоверяващ качеството, издаден от производителя.
2. Документ, удостоверяващ произхода на стоката.
3. Инструкция за съхранение и експлоатация, издадена от изпълнителя.
4. Декларация за съответствие с изискванията на договора, съгласно БДС EN
ISO/IEC 17050-1:2010 или еквивалентно/и, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
5. Гаранционни карти, издадени от Изпълнителя, които съдържат гаранционен
срок за съхранение и експлоатация.
Ако горепосочените документи са издадени на чужд език, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
е длъжен да ги представи и в заверен превод на български език.
(5) При установяване на съответствие на доставените автомобилни гуми с
изискванията на договора, комисия от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ –
Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров”, военното формирование – краен
получател и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ изготвя „Протокол за оценка на съответствието“
(Приложение № 4 към настоящия договор).
(6) При установяване на несъответствие на доставена автомобилна гума с
изискванията на договора, комисията по ал. 5 изготвя „Констативен протокол“ (в
свободна форма), в който се посочват констатираните несъответствия. Протоколът
се изготвя в пет екземпляра, по един за: Института по отбрана „Професор Цветан
Лазаров”, дирекция „Отбранителна аквизиция”, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, заявителя и
военното формирование – краен получател.
Чл. 9. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира качеството на автомобилните гуми на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за период на съхранение в години или изминат минимален пробег
в километри, като гаранционният срок за автомобилната гума са съгласно
Приложение № 3 от договора .
(2) Автомобилните гуми да отговарят на изискванията за етикетиране,
съгласно нормативните актове, действащи на територията на Република България
към датата на доставка.
Чл. 10. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за качеството на стоката по
време на гаранционния срок, освен в случаите на неправилно съхранение и
експлоатация, съгласно инструкциите за съхранение и експлоатация.
(2) В случай, че гаранционния пробег (в километри или време) не бъде
достигнат, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ възстановява на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ рекламираните
автомобилни гуми в срок от 10 (десет) работни дни, при спазване гаранционните
условия по чл. 9 от договора.
Чл. 11. (1) При констатиране на несъответствия от заложените качествени
показатели по време на експлоатацията или съхранението на автомобилните гуми,
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ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ чрез свои представители организира уреждането на рекламации
по следния ред:
1. Потребителят изпраща „Телеграма – известие за несъответствие”
(Приложение № 5 към настоящия договор) в срок до три работни дни от откриването
им (но не по-късно от срока на гаранцията) до заявителя на автомобилните гуми,
Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров” и дирекция „Отбранителна
аквизиция”.
2. „Телеграма – известие за несъответствие” при констатирани липси и явни
дефекти се изпраща до три работни дни след датата на издаване на Приемопредавателен протокол от потребителя.
3. Дирекция „Отбранителна аквизиция”, на основание Телеграмата-известие
за несъответствие, предявява рекламация към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора и
уточнява датата и мястото за извършване на анализ на причините, довели до нея.
Времето за начало на анализа на причините, довели до несъответствието, не
надвишава десет работни дни.
(2) Дирекция „Отбранителна аквизиция” писмено уведомява потребителя за
определените дата и място за извършване на анализ на причините, довели до
рекламацията. Времето за начало на анализа за причините, довели до
несъответствието не надвишава десет работни дни.
(3) Комисия на потребителя и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ извършва анализ на
причините, довели до рекламацията.
1. Резултатите от анализа на рекламацията се документират в „Акт за
рекламация” (Приложение № 6 към настоящия договор).
2. Актът се подписва от комисията на потребителя и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
3. В случай, че представителят на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не се яви при
потребителя, комисията съставя едностранен „Акт за рекламация”.
4. „Акт за рекламация” се изготвя от потребителя, като контролирани
екземпляри се изпращат до заявителя на автомобилните гуми, Института по отбрана
„Професор Цветан Лазаров” и дирекция „Отбранителна аквизиция”.
(4) В случай, че комисията по ал. 3 не може да определи причините за
несъответствието на автомобилната гума или има противоречие между комисията и
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, то тогава със заповед на заявителя се назначава нова комисия.
1. В състава на комисията се включват представители от заявителя на
автомобилните гуми, Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров” и дирекция
„Отбранителна аквизиция”.
2. При необходимост към комисията се привличат и други компетентни
организации.
3. Решението на комисията е окончателно.
(5) Максималният срок за закриването на рекламацията е 30 (тридесет)
календарни дни, като за начало се счита датата на издаването на „Акт за
рекламация”.
62

(6) Закриването на рекламацията се документира с „Акт за възстановяване”
(Приложение № 7 към настоящия договора), който се съставя от комисия на потребителя.
1. Контролирани екземпляри от „Акт за възстановяване” се изпращат до заявителя
на автомобилните гуми, Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров” и дирекция
„Отбранителна аквизиция”.
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ писмено уведомява Института по отбрана „Професор Цветан
Лазаров” за анализа на причините, довели до несъответствието, както и за предприетите
коригиращи действия за повторното им недопускане.
(7) В случаите, когато комисиите по ал. 3 или ал. 4 констатират, че причината за
несъответствието е свързана с неправилна експлоатация и/или съхранение, заявителят
предприема коригиращи действия с цел недопускане повторно на несъответствието.
VІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл. 12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
(1) Да изисква изпълнението на доставката в срока, по реда и при условията,
договорени между страните.
(2) Да оказва текущ контрол при изпълнението на настоящия договор.
(3) Да откаже приемането на доставката в случай, че част от нея или изцяло не
съответства на договореното качество.
(4) По всяко време от изпълнението на настоящия договор да изисква от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация, свързана с изпълнението му.
Чл.13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:
(1) Да осигури на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информацията, необходима му за качественото
извършване на доставките по чл. 1;
(2) Да не възпрепятства ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да не нарушава оперативната му
самостоятелност във връзка с изпълнението на договора;
(3) Да спазва стриктно условията за експлоатация на производителя при
експлоатацията на всяка от автомобилните гуми;
(4) да уведомява незабавно ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в случай на възникнало
рекламационно събитие и да преустанови експлоатацията на автомобилната гума до
явяване на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
(5) Да заплаща определената цена по размер, начин и срок, уговорени между
страните в раздел ІІ от този договор;
(6) Възложителят заплаща директно възнаграждението на подизпълнител при
наличие на обстоятелствата по чл. 66, ал. 4 от ЗОП и след представяне на следните
документи (когато е приложимо):
а. искане от подизпълнителя до Възложителя, отправено чрез Изпълнителят;
б. становище от Изпълнителя дали оспорва плащанията по искането или част от тях
като недължими;
в. документите, посочени в чл. 3, ал. 2.
(7) Възложителят има право да откаже плащане към подизпълнител, когато
искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняването на причината за отказа
(когато е приложимо), както и когато не е представен някой от изискуемите документи за
плащане съгласно клаузите на договора.
(текстовете на алинея 6 и 7 ще се съдържат в договора само когато са приложими)
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VІІ. ПРАВА И
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 14. (1) Да получи посочената в договора сума, когато доставката е извършена,
съгласно уговорените условия.
(2) Да изисква от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информацията, необходима му за качественото
извършване на доставките по чл. 1.
Чл. 15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:
(1) Да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 5 (пет) работни дни предварително за датата на
доставка. Уведомлението да съдържа всички данни за стоката (партида, наименование,
количество).
(2) За своя сметка да достави и предаде стоката до военното формирование – краен
получател и да подпише приемо-предавателен протокол и акт за приемане и предаване на
дълготрайни активи ПФПСД 001 и/или складова разписка за приемане/предаване на
материални запаси (съгласно Закона за счетоводството).
Ако стоката е от внос, да приключи митническия режим по вноса на територията на
Европейския съюз за своя сметка, като заплати дължимите мита, данъци и такси при
извършване на доставка до военното формирование-краен получател. (когато е
приложимо)
(3) Да достави стоката нова (новопроизведена), съгласно съответната техническа
спецификация, по количество, качество, място и в срок, посочени в настоящия договор.
(4) Да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ достъп до документите, свързани с
изпълнението на настоящия договор.
(5) Да не разкрива по никакъв начин пред трети лица информация, станала му
известна при или по повод изпълнение на задълженията му по настоящия договор.
(6) Да не използва информация, станала му известна при или по повод изпълнение
на задълженията му по настоящия договор, с цел да облагодетелства себе си или трети
лица.
Чл. 16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за точното и законосъобразното
изпълнение на извършваните от него доставки по настоящия договор.
Чл. 17. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави на Органа по
кодификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - дирекция „Отбранителна аквизиция”, не по-късно от 10
дни преди извършване на доставката, Стоковите номера по НАТО (НСН) за материалните
средства, предмет на доставка по договора.
(2) В случаите, когато стоките не притежават присвоени НСН-и или НСН-те са
неизвестни на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият се задължава да предостави пълен обем
техническа информация, необходима за тяхната идентификация и кодификация съгласно
принципите на Кодификационната система на НАТО. Информацията се предоставя, чрез
попълване на „Заявка за кодифициране на изделие“ по образец, утвърден от министъра на
отбраната, съгласно чл. 10, ал. 1 от ПМС 11/26.01.1999 г. за всяко материално средство
поотделно (http://www.mod.bg/bg/EXT/BULCOD/BULCODwebpage.htm).
В случай, че кодифицирането на материалните средства изисква предоставяне на
техническа информация и от поддоставчици по договора, включително и такива от страни,
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които не са членки на НАТО, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури същата на Органа
по кодификация.
(3) Изпълнителят има право/няма право да ползва подизпълнител при
изпълнение на договора. (Когато при провеждането на обществената поръчка
изпълнителят е декларирал, че ще ползва подизпълнители при изпълнение на
обществената поръчка вместо този текст в договора се изписва следното:
1. При изпълнение на договора Изпълнителят има право да ползва следните
подизпълнители за: ............................................................
(посочват се видовете работи от предмета на поръчката, които ще се
предложат на подизпълнители и съответстващия на тези работи дял в проценти
от стойността на обществената поръчка и предвидените подизпълнители;
2. Изпълнителят е длъжен да сключи договор за подизпълнение с
подизпълнителя/подизпълнителите, посочени в т. 1
3. Независимо от възможността за ползване на подизълнители,
отговорността за изпълнението на договора е на Изпълнителя.
(4) В срок до три дни от сключването на договор за подизпълнение или на
допълнително споразумение към него, или на договор с който се заменя посочен в
т.1 подизпълнител, Изпълнителят изпраща оригинален екземпляр от договора или
допълнителното споразумение на Възложителя заедно с доказателства, че не е
нарушена забраната по чл. 66, ал.2 и ал.11 от ЗОП)
VIII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 18. (1) Гаранцията за изпълнение на договора в размер на … лв., представляваща
5 % (пет процента) от стойността на договора и се представя в една от следните форми:
1. оригинал на платежно нареждане за парична сума в лева - платима по банковата
сметка на Министерство на отбраната: Българска Народна Банка - Централно управление,
пл. Княз Александър Първи" № 1 по набирателната сметка на дирекция "Финанси"-МО IBAN: BG 96 BNBG 9661 3300 1522 01, BIC: BNBGBGSD;
2. оригинал банкова гаранция, отговаряща на следните изисквания: да бъде издадена
в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да бъде безусловна и неотменима, да има срок на валидност
45 дни след изпълнение на договора, да съдържа условие за безусловно изплащане след
писмено предявено искане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с предвидена възможност за
изплащане на части.
3. Застраховка, обезпечаваща изпълнението чрез покритие на отговорността на
изпълнителя – оригинал, съгласно приложение № 10 от договора.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи гаранцията за изпълнение до размера на
дължимото обезщетение или неустойка по чл. 20, ал. 2 и ал. 3, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
не го заплати.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа в пълен размер гаранцията за добро изпълнение,
когато в процеса на изпълнение на настоящия договор възникне спор между страните,
който бъде внесен за решаване от компетентен съд - до разрешаването на спора, а когато
гаранцията за добро изпълнение е под формата на банкова гаранция - ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
представя анекс за удължаване на банковата гаранция със срок от една година. В случай,
че спорът не бъде разрешен с влязло в сила съдебно решение или споразумение в срок до
един месец преди изтичане срока на банковата гаранция, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя
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анекс за удължаване на банковата гаранция с нов едногодишен период. В случай, че
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни това свое задължение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява
банковата гаранция в пълен размер.
(4) В случай на задържане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на суми от гаранцията за
изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в срок до 14 (четиринадесет) дни да допълни
своята гаранция до размера й, договорен в чл. 18 ал. 1, като внесе усвоената от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или учреди банкова гаранция за
сума в размер на усвоената или да застрахова отговорността си до размера посочен в чл.
18, ал. 1.
ІX. НЕУСТОЙКИ
Чл. 19. (1) В случай на забавено изпълнение на задълженията по сключен договор,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка за забава в размер на 0,5 % (нула
цяло и пет процента) от стойността на доставката за всеки просрочен ден, след крайния
срок за доставка, но не повече от 5% (пет процента) от стойността на договора без ДДС,
ако неизпълнението не попада в хипотезата на ал. 2.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,5 % от стойността на
рекламираните изделия за всеки просрочен ден в случай, че не изпълни в срок
предвиденото в Акта за рекламация, но не повече от 5 % от договорната стойност на
рекламираните изделия без ДДС. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на
договорната стойност на рекламираните изделия, ако не изпълни предвиденото в Акта за
рекламация заедно с обезщетение за претърпените вреди над размера на неустойката.

(3) В случай на частично неизпълнение на задълженията по сключен договор
от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи неустойка в размер на 5 % (пет
процента) от стойността на неизпълнената част на договора без ДДС.
Чл. 20. При прекратяване или разваляне на сключения договор съгласно
чл.25, ал. 7 по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, той дължи неустойка в размер на 5 % (пет
процента) от стойността на договора без ДДС.
Чл. 21. Изплащането на неустойката не лишава изправната страна от правото да
търси реално изпълнение и обезщетение за претърпени вреди.
X. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА
Чл. 22. (1) По отношение на неизпълнение, дължащо се на непреодолима сила или
на непредвидени обстоятелства се прилагат разпоредбите на чл. 306 от Търговския закон.
(2) Страните не носят отговорност за пълно или частично неизпълнение на своите
задължения по настоящият договор, ако неизпълнението е възникнало вследствие на
непреодолима сила.
(3) Непреодолима сила е непредвидено и непредотвратимо събитие от извънреден
характер, възникнало след сключването на договора.
(4) Длъжникът, който не може да изпълни задължението си, поради непреодолима
сила, в седемдневен срок уведомява писмено другата страна в какво се състои
непреодолимата сила и възможните последици от нея за изпълнението на договора, като
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представя удостоверение от компетентния държавен или общински орган за наличието на
такава.
(5) При неуведомяване, страната не може да се позовава на непреодолима сила.
(6) При настъпване на непреодолима сила, неизправната страна, която е била в
забава, не може да се позовава на форсмажорните обстоятелства.
XI. РАЗВАЛЯНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 23. Договорът може да бъде прекратен по взаимно съгласие на страните.
Чл. 24. Договорът може да бъде прекратен при следните обстоятелства: настъпване на
обективна невъзможност за изпълнение на договореното в него; прекратяване на юридическото
лице на изпълнителя без правоприемство. Този случай страните уреждат с протокол насрещните
вземания, възникнали по време действието на договора.
Чл. 25. (1) Всяка от страните може едностранно, след отправяне на писмено обосновано
предизвестие, в 14 дневен срок да прекрати или развали договора, при неизпълнение на другата
страна на задълженията си съгласно договора.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЯТ може да прекрати едностранно с 14 дневно писмено предизвестие
Договора, без да дължи неустойки и/или обезщетение. Дължи се единствено заплащане на
извършените и приети до момента на прекратяването дейности.
Чл. 26. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява договора едностранно, без предизвестие с
уведомление, отправено до другата страна, когато се установи, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е дружество,
което е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим или е лице, което е
конролирано от дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим.
(2) При прекратяване на договора по ал. 1, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащане на
извършените работи, а получените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ плащания подлежат на незабавно
възстановяване ведно със законната лихва.
XII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛАУЗИ
Чл. 27. Всички съобщения между страните във връзка с този договор се извършват в
писмена форма, като формата се счита спазена и при съобщения по факс.
Чл. 28. Всяка страна се задължава при промяна на адреса си да уведоми незабавно
другата страна. В противен случай последната не отговаря за неполучени съобщения.
Чл. 29. Споровете, възникнали във връзка с изпълнението на договора се решават чрез
преговори между страните, а в случай на непостигане на съгласие по съдебен ред, съгласно
българското законодателство.
Чл. 30. За целите на този договор и водене на кореспонденция, адресите за контакт на
страните са следните:
За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Лице за контакт: …………………………………………………………
Място за контакт: гр. София, п.к. 1092, ул. „Дякон Игнатий“ № 3
Телефон и факс: тел.: ……………..; факс: …………………….
За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
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Лице за контакт: ……………. – длъжност в дружеството
Място за контакт: ………..
Телефон и факс: ………………..
E-mail:……………………………
Чл. 31. Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра по един за всяка от страните.
Чл. 32. Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:
1. Списък на автомобилните гуми, технически спецификации, количества и място на
доставки.
2. Единични цени и обща стойност на договора за доставка на автомобилни гуми.
3. Гаранционни срокове за всеки отделен тип автомобилна гума.
4. Протокол за оценка на съответствието.
5. Телеграма – Известие за несъответствие.
6. Акт за рекламация.
7. Акт за възстановяване.
8. Технически спецификации на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
9. Техническо предложение.
10. Изисквания при гаранции под формата на застраховка, която обезпечава
изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
..............................................................
(КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ)
МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

..............................................................
(……………………………………)
…………………. ………………….

..............................................................
(ТОДОР ГЕЛЕВ)
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ФИНАНСИ“
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Приложение № 1
към договор № УД 03-............/..............2017 г.

СПИСЪК
на автомобилните гуми, технически спецификации,
количества и място на доставки

№
по
ред

Наименование на
заявените гуми

Място на доставка
№ на военно
№ на военно
№ на военно
формирование формирование формирование ВСИЧКО
ТС и населено
и населено
и населено
място
място
място
количество
количество
количество
количество
/бр./
/бр./
/бр./
/бр./

1.
…
…
ВСИЧКО:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

..............................................................
(КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ)
МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

..............................................................
(…………………………………….)
………………………………………..

..............................................................
(ТОДОР ГЕЛЕВ)
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ФИНАНСИ“
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Приложение № 2
към договор № УД 03-............/..............2017 г.

Единични цени и обща стойност на договора
за доставка на автомобилни гуми
№
Наименование на
по заявените автомобилни
ред
гуми

ТС

Единична
Количество
цена
Марка
(броя)
(лв. без
ДДС)

Стойност
(лв. без
ДДС)

1.
….
….
Обща стойност в лева без ДДС:
20% ДДС:
Обща стойност на договора в лева с ДДС:
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

..............................................................
(КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ)
МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

..............................................................
(…………………………………….)
………………………………………..

..............................................................
(ТОДОР ГЕЛЕВ)
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ФИНАНСИ“
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Приложение № 3
към договор № УД 03-............/..............2017 г.

ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ
за всеки отделен тип автомобилна гума
Автомобилна гума:
Размер/ Тип/
Скоростен индекс/
Срок на
Товарен индекс/
Автомобилната
експлоатация в
№ Клас на сцепление гума отговаря на
рамките на
по при влажна пътна изискванията на
срока на
ред
настилка/
Техническа
съхранение (в
Клас на енергийна
спецификация
месеци)
ефективност/
Външно ниво на
шума

Минимален
пробег
(в
километри)

Гаранционен
срок при
съхранение в
закрити
помещения не
по-малко от
(в месеци)

Гаранционен
срок при
експлоатация не
по-малко от
(в месеци) или
(в километри),
което настъпи
първо

1.
…
….

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

..............................................................
(КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ)
МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

..............................................................
(…………………………………….)
………………………………………..

..............................................................
(ТОДОР ГЕЛЕВ)
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ФИНАНСИ“
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Приложение № 4
към договор № УД 03-............/..............2017 г.

УТВЪРЖДАВАМ:
ПРОТОКОЛ
ЗА ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО
№
Днес, ………………. г., комисия в състав:
Председател ………………………… от Института по отбрана – МО
и членове:
1.
2.
3.
на основание договор № ………………. се събра за установяване на
съответствието на качеството на ………………………….. .
Продуктът е доставен по договор № ………………….. г., сключен между
………………………. (ВЪЗЛОЖИТЕЛ) и …………………… (ИЗПЪЛНИТЕЛ).
След ............ (изброяват се извършените дейности по осигуряване на качеството, като
проверка на съпроводителните документи, проверка, изпитване, измерване на извадка от
доставеното количество и др.), комисията установи, че доставените продукти отговарят
на изискванията на ……………….. (договор № ......, ТС № ......, разрешение за отклонение),

въз основа на което:
ПРЕДЛАГА:
На потребителя да пристъпи към тяхното приемане за съхранение и
експлоатация по предназначение.
Неразделна част от протокола за оценка на съответствието са следните
приложения:
(сертификат за произход, сертификат за качество, протокол от проведени изпитвания, гаранционна
карта и др. документи)

Настоящият протокол се състави в (………) еднакви екземпляра, по един за
………………. .
Комисия:
Председател:
Членове:
1.
2.
3.
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Приложение № 5
към договор № УД 03-............/..............2017 г.

ТЕЛЕГРАМА – ИЗВЕСТИЕ ЗА НЕСЪОТВЕТСТВИЕ
ДО
Началника на .................................
(заявител)

Директора на дирекция
„Отбранителна аквизиция“
………………………………….....
Директора на Институт по отбрана
Цветан Лазаров“
……………………………………..

„Професор

Директора на дирекция
„Логистика”
………………………………………..
Уведомявам Ви, че по време на ……………….…………………….
(съхранение, експлоатация)

на продукт.......................................................................................................... ,
са констатирани следните несъответствия: ......................................................
................................................................................................................................
Продуктът е доставен по договор № .................................... с гаранционен срок
от ...................................., в продължение на ...................... месеца, и е въведен в
експлоатация от ..................................................... .
На основание на горепосоченото и в съответствие с договор № .......... моля,
дирекция „Отбранителна аквизиция“ да разкрие процедура за предявяване на
рекламация към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора.
Командир (началник)
на военно формирование ...............................
……………………………...............................
(звание, подпис, фамилия)

Отпечатано в .............. екз.
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Приложение № 6
към договор № УД 03-............/..............2017 г.

УТВЪРЖДАВАМ:
Командир (началник)
на военно формирование ....................
................................................................
(звание, подпис, фамилия)

................................ г.
АКТ ЗА РЕКЛАМАЦИЯ
№ ............../....................... г.
за .......................................................................................................................
(наименование на несъответстващия продукт)

Комисия, назначена със заповед № ............../..................... г. на командира
(началника) на военно формирование............................, в състав:
Председател: .....................................................................................
и членове: ........................................................... от ...............................;
.............................................................................. от ...............................;
.............................................................................. от ...............................;
се събра да разгледа причините за отклонението от качествените
характеристики на продукта.
КОМИСИЯТА УСТАНОВИ:
1........................................................................................................................
(наименование продукта)

серия ..........................., произведен/доставен от производител/изпълнител по договор
№
.....................
между
Министерството
на
отбраната
и
.............
.................................................................................................................... с гаранционен
срок.................
месеца,
в
сила
от
..................................................
...............................................................................................................................
(дата на производството, доставка и др.)

2. Експлоатация на продукт............................................................(посочват се
бележките по изпълнението на инструкциите по експлоатацията и воденето на формуляра)
3.
Описание
на
несъответствието
на
продукт...........................
................................................................................................................................
(дата и обстоятелства, при които е открито несъответствието кратко описание на последния,
предполагаеми причини и последствия от несъответствието)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА КОМИСИЯТА:
Въз основа на изложеното комисията Реши:
1. Продуктът не е годен за по-нататъшна експлоатация и подлежи на
..........................................................................................................................
(замяна с нов: посочва се къде трябва да се извърши той – в експлоатиращото формирование или
при ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора)
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2.
Несъответствието
е
вследствие
на
………….............................
.................................................................................................................................
(производство, нарушаване правилата за експлоатация и др.)

3. За възстановяване на продукта е необходимо ............................
.................................................................................................................................
4. Замяната на продукта да се извърши за сметка на .................
.................................................................................................................................
(изпълнител по договора, експлоатиращото формирование, структура)

5. За удовлетворяване на рекламацията е необходимо ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по
договора в срок от ....................... до ........................... (да извърши пълна замяна на
продукта; да предостави отделни количества – посочват се какви; да се изплати
стойността за възстановяването на отбранителния продукт и др.)
Допълнителни данни:
а) продуктът е в съхранение/въведен в експлоатация ............................
б) продуктът е доставен по договор № .............../....................................,
и е получен по ………………………………………………………...............
(фактура, приемо-предавателен акт и др. №..................... от ................./ .............. /......... г.)

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по договора се задължава писмено да уведоми директора
на дирекция „Отбранителна аквизиция“ до 10 (десет) дни след закриване на
рекламацията, за анализа на причините, довели до несъответствието, и за
предприетите коригиращи действия за повторно недопускане на несъответствие.
Към акта се прилагат материалите, потвърждаващи обосноваността на
рекламацията ..........................................................................................
(фотографии, образци, резултати от анализи, опаковъчни листове и др.)

Представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора:
________ / __________ /
подпис / фамилия

Комисия на потребителя:
Председател:
________ / __________ /
подпис / фамилия

Членове:
________ / __________ /
подпис / фамилия

________ / __________ /
подпис / фамилия

________ / __________ /
подпис / фамилия

Забележка: Актът се изготвя в 6 екз. и се изпраща по разпределение.
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Приложение № 7
Към Договор № УД 03-............/..............2017 г.

УТВЪРЖДАВАМ:
Командир (началник)
на военно формирование ....................
................................................................
(звание, подпис, фамилия)

................................ г.
АКТ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
1. На основание рекламационен акт № ............/................ г.
2. ................................................................................................................
(наименование на продукта)

3. ............................................................................................................... .
(наименование)

4. Дата на откриване на несъответствието ............................................
5. Описание на несъответствието ............……………………………. .
7. Извършени са следните дейности ..................................................... .
8. Продуктът е възстановен със средствата на:
- изпълнител по договора ........................................ гр. ........................,
- потребител ........................................................................................... ,
(ненужното се зачертава)

и е пломбиран с печат № .................................................................................... .
9. Възстановеният продукт е приет от ..................................................
(звание и фамилия на представителя на потребителя)

Продуктът
се
счита
възстановен
и
годен
за
……………...
………………………………………………………………………………... .
10. Списък на ЗИП, изразходван при възстановяването на продукта.
Разходите по възстановяване на продукта са за сметка на
………...............................................................................................................
Представител на
потребителя:
________ / __________ /
подпис / фамилия
Печат

Представител на
изпълнителя по договора:
________ / __________ /
подпис / фамилия
Печат

Забележка. Редът за оформяне и адресиране на акта за възстановяване е
същият както при акта за рекламация.
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Приложение № 8
към договор № УД 03-............/..............2017 г.

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

1. Техническа спецификация: …………..
2. Техническа спецификация: …………..
3. Техническа спецификация: …………..
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Приложение № 9
към договор № УД 03-…........./…...........2017 г.

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
На ………………………………………………..
За обособена позиция №……………………….

1.
2.
3.
4.

Автомобилна гума с размер 175/70 R14
88T–лятна
Автомобилна гума с размер 175/70 R14
88T–зимна
Автомобилна гума с размер 185/80 R14
CTL–лятна
Автомобилна гума с размер 185/80 R14
CTL–зимна

Външно ниво на шума

Клас на енергийна
ефективност въз основа
на съпротивлението при
търкаляне, оказващо
влияние на разхода на
гориво

Клас на сцепление с
влажна пътна настилка

Индекс на натоварване

Скоростен индекс

ТС

Тип

Наименование на заявените гуми

Модел

№
по
ред

Марка

Обособена позиция № 1 - Доставка на „Автомобилни гуми 14 цола“:

TC B
01.2451.16
ТС В
01.2449.16
ТС В
01.2419.16
ТС В
01.2420.16

1.
2.
3.
4.
5.
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Външно ниво на шума

Клас на енергийна
ефективност въз основа
на съпротивлението при
търкаляне, оказващо
влияние на разхода на
гориво

Клас на сцепление с
влажна пътна настилка

ТС В
01.2465.16
ТС В
01.2464.16
ТС В
01.2460.16
TC B
01.2466.16
ТС В
01.2423.16

Индекс на натоварване

Автомобилна гума с размер 195/60 R15 –
зимна
Автомобилна гума с размер 195/60 R15 –
лятна
Автомобилна гума с размер 195/65 R15 88T
– всесезонна
Автомобилна гума с размер 195/65 R15 91Н
– зимна /M+S/
Автомобилна гума с размер 195/65 R15 C лятна

Скоростен индекс

ТС

Тип

Наименование на заявените гуми

Модел

№
по
ред

Марка

Обособена позиция № 2 - Доставка на „Автомобилни гуми 15 цола“:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Външно ниво на шума

Клас на енергийна
ефективност въз основа
на съпротивлението при
търкаляне, оказващо
влияние на разхода на
гориво

Клас на сцепление с
влажна пътна настилка

ТС В
01.2453.16
ТС В
01.2461.16
ТС В
01.2467.16
ТС В
01.2478.16
ТС В
01.2441.16
ТС В
01.2442.16
ТС В
01.2443.16
ТС В
01.2472.16
ТС В
01.2473.16

Индекс на натоварване

Автомобилна гума с размер 175/80 R16 всесезонна
Автомобилна гума с размер 205/55 R16 –
зимна /M+S/
Автомобилна гума с размер 205/55 R16 –
лятна
Автомобилна гума с размер 215/75 R16 С –
лятна
Автомобилна гума с размер 225/70 R16 С –
лятна
Автомобилна гума с размер 225/70 R16 С –
зимна
Автомобилна гума с размер 235/60 R16 –
зимна
Автомобилна гума с размер 235/60 R16 4х4
– лятна
Автомобилна гума с размер 235/85 R16
120/116N

Скоростен индекс

ТС

Тип

Наименование на заявените гуми

Модел

№
по
ред

Марка

Обособена позиция № 3 - Доставка на „Автомобилни гуми 16 цола“:

1.

Автомобилна гума 10,00 R20 к-т

ТС В
01.2428.16
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Външно ниво на шума

Клас на енергийна
ефективност въз основа
на съпротивлението при
търкаляне, оказващо
влияние на разхода на
гориво

Клас на сцепление с
влажна пътна настилка

Индекс на натоварване

Скоростен индекс

ТС

Тип

Наименование на заявените гуми

Модел

№
по
ред

Марка

Обособена позиция № 4 - Доставка на „Автомобилни гуми 20 цола“:

Приложение № 10
към договор № УД 03-............/..............2017 г.

Изисквания при гаранции под формата на застраховка, която обезпечава
изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
При застраховка под формата на гаранция за изпълнение на договора:
1. Застрахователната полица, както и всеки издаден към нея добавък/анекс, да
е в оригинал с подпис и печат на застрахователя и указани данни на Застрахователя,
Застрахования (в качеството и на Застраховащ, тъй като заплаща застрахователната
премия) и Бенефициента. Допуска се да бъде издадена застрахователна полица с
няколко екземпляра от нея със статут на оригинали.
Министерство на отбраната е Бенефициент по застрахователната полица.
2. Застрахователната полица да е издадена от застраховател по смисъла на
чл.12 от Кодекса за застраховане (бр. 102 на ДВ от 29.12.2015 г.).
3. Всички разходи за избор на Застраховател, сключване на застраховката и
заплащане на застрахователната премия са за сметка Застрахования (изпълнител по
договора за доставка).
4. Застрахователната премия да е платена от Застрахования еднократно в пълен
размер.
5. При пълно или частично неизпълнение на задълженията от страна на
Изпълнителя по договора, Застрахователят неотменимо и безусловно е длъжен да
изплати на Бенефициента посочената в издаденото от последния Искане (подписано
и подпечатано) за плащане сума, в рамките на застрахователната сума в
застрахователната полица.
Плащането да е в срок до 15 календарни дни след получаване на първо
надлежно Искане за плащане от Бенефициента по застрахователната полица,
удостоверяващо, че изпълнителят (застрахован по застрахователната полица) не е
изпълнил частично или изцяло задълженията си по договора за доставка, независимо
от евентуални възражения на изпълнителя. Искането за плащане от Бенефициента е
единственият документ, въз основа на който Застрахователят ще изплаща
обезщетението.
Основно покритие по застраховката са всички суми за дължими неустойки и
лихви и др. уговорени обезщетения, начислени във връзка с претенции на
Бенефициента към Изпълнителя.
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6. При удължаване срока на гаранцията, Изпълнителят по договора за доставка
е длъжен да представи добавък/анекс към застрахователната полица, в който да е
точно и ясно записано, че с добавъка/анекса се удължава само и единствено срокът
на застрахователното покритие и всички останали условия по застрахователната
полица остават непроменени. При представяне на нова застрахователна полица,
същата следва да влиза в сила от деня, следващ изтичане на предишната
застрахователна полица, като всички останали изисквания към нейното съдържание
се запазват.
7. Самоучастие на Застрахования по застрахователната полица не се допуска.
8. Всички права и задължения на Застрахователя, Застрахования и
Бенефициента да бъдат изписани в пълен обем в полицата, без позоваване на такива
в други документи.
9. При регламентиране в полицата на условията за прекратяване на покритието
по дадена полица, покритието да се прекратява при настъпване на най-ранното от
следните обстоятелства:
9.1. Изтичане срока на застрахователната полица, съответно на издадените към
нея добавъци/анекси за удължаването й (ако има такива);
9.2. Връщане на оригинала на застрахователната полица от Бенефициента на
Застрахователя с писмено уведомление от Бенефициента до Застрахователя.
10. Застрахованият има право да предостави на Застрахователя копие на
сключения с Министерство на отбраната договор за доставка и всички други
необходими документи свързани с него, с изключение на тези, които съдържат
класифицирана информация или друга информация, която е защитена със закон.
11. Проектът на полица се съгласува предварително от Бенефициента преди
приемане на застрахователната полица като гаранция за изпълнение.
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