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ГЛАВА I 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Правно основание. 

          Съгласно чл. 18, ал. 1, т. 1 и ал. 2, чл. 20, ал. 1, т. 1; буква „б“, чл. 22, ал. 1, т. 1 и 
чл. 73, ал. 1 и чл. 82, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП). 

2. Вид на процедурата. 
Открита процедура, която приключва със сключване на рамково споразумение 

с един изпълнител за срок от 36 (тридесет и шест) месеца от датата на подписване на 
споразумението. 

3. Предмет на обществената поръчка. 
 Предмет на обществената поръчка: “Сключване на рамкови споразумения за 
доставка на акумулаторни батерии“, съответстващи на изискванията на съответните 
технически спецификации, разделена в 5 (пет) обособени позиции, както следва: 
 3.1. Обособена позиция № 1 – „Доставка на акумулаторни батерии от 12 V 44 
Ah до 88 Ah“ с прогнозна стойност 345153,41 лева (триста четиридесет и пет хиляди 
сто петдесет и три лева и 41 ст.) без ДДС, код съгласно номенклатурата на Общия 
терминологичен речник (CPV) – 31431000; 
          3.2. Обособена позиция № 2 – „Доставка на акумулаторни батерии 12 V 95 Ah 
до 135 Ah“ с прогнозна стойност 541140,41 лева (петстотин четиридесет и една 
хиляди сто и четиридесет лева и 83 ст.) без ДДС, код съгласно номенклатурата на 
Общия терминологичен речник (CPV) – 31431000; 
           3.3. Обособена позиция № 3 – „Доставка на акумулаторни батерии от 12 V 
160 Ah до 200 Ah“ с прогнозна стойност 913213,59 лева (деветстотин и тринадесет 
хиляди двеста и тринадесет лева и 17 ст.) без ДДС, код съгласно номенклатурата на 
Общия терминологичен речник (CPV) – 31431000; 
           3.4. Обособена позиция № 4 – „Доставка на акумулаторни батерии 12 V 160 
Ah 480 А с усилена кутия“ с прогнозна стойност 418715,00 лева (четиристотин и 
осемнадесет хиляди седемстотин и петнадесет лева) без ДДС, код съгласно 
номенклатурата на Общия терминологичен речник (CPV) – 31431000; 
           3.5. Обособена позиция № 5 – „Доставка на акумулаторни батерии за 
електрокари и акумулаторни батерии 24 V 88 Ah 400 А с фронтални /танкови/ клеми“ 
с прогнозна стойност 184891,66 лева (сто осемдесет и четири хиляди осемстотин 
деветдесет и един лева и 66 ст.) без ДДС, код съгласно номенклатурата на Общия 
терминологичен речник (CPV) – 31431000; 

Възложителят си запазва правото на опция (която е включена в прогнозната 
стойност) за заявяване на допълнителни количества акумулаторни батерии, която е 
10 % от стойността на рамковото споразумение при запазване на цените, плащането и 
другите условия, предвидени в проектите на рамковото споразумение. Размерът на 
опциите (в левове) са посочени в т. II.2.11. от обявление за поръчка. Под "опция за 
допълнителни доставки" следва да се разбира упражняване на едностранно право на 
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възложителя ( но не и задължение) за възлагане на допълнителни количества 
акумулаторни батерии в срока на действие на рамковото споразумение или всеки 
конкретен договор. Възложителят реализира опцията въз основа на допълнително 
писмено споразумение между страните по рамковото споразумение или всеки 
конкретен договор на основание чл. 116, ал.1, т.1 от ЗОП. 

Участниците могат да участват в откритата процедура за възлагане на 
обществена поръчка за доставката на една, няколко или всички обособени позиции.  
 

4. Наименование, техническа спецификация и количество на 
акумулаторните батерии. 

4.1. Обособена позиция № 1 – „Доставка на акумулаторни батерии от 12 V 44 

Ah до 88 Ah“: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4.2. Обособена позиция № 2 – „Доставка на акумулаторни батерии 12 V 95 Ah 
до 135 Ah“: 

 

№ 
по 
ред 

Наименование на заявените  
акумулаторни батерии 

ТС 

1 Акумулаторна батерия 12V 44Ah 390А - десен плюс ТС В 01.3161.18 

2 Акумулаторна батерия 12V 45Аh 330A - десен плюс  ТС В 01.3109.18 
3 Акумулаторна батерия 12V 55Ah 480А - десен плюс ТС В 01.3162.18 
4 Акумулаторна батерия 12V 60Ah 540A ляв плюс ТС В 01.2551.16 
5 Акумулаторна батерия 12V 60Аh 600A ляв плюс ТС В 01.2553.16 
6 Акумулаторна батерия 12V 60Аh 680A ляв плюс ТС В 01.2552.16 
7 Акумулаторна батерия 12V 62Аh 510A десен плюс ТС В 01.2554.16 
8 Акумулаторна батерия 12V 62Аh 540A десен плюс ТС В 01.2555.16 
9 Акумулаторна батерия 12V 63Аh 510A десен плюс ТС В 01.2556.16 
10 Акумулаторна батерия 12V 63Аh 610A десен плюс ТС В 01.2557.16 
11 Акумулаторна батерия 12V 70Аh 500A десен плюс ТС В 01.2558.16 
12 Акумулаторна батерия 12V 72Аh 680A десен плюс ТС В 01.2559.16 
13 Акумулаторна батерия 12V 74Аh 680A десен плюс ТС В 01.2560.16 
14 Акумулаторна батерия 12V 74Аh 750A десен плюс ТС В 01.2561.16 
15 Акумулаторна батерия 12V 75Аh 700A десен плюс ТС В 01.2562.16 
16 Акумулаторна батерия 12V 80Аh 760А ТС В 01.3107.18 
17 Акумулаторна батерия 12V 80Аh 800A ляв плюс ТС В 01.2563.16 
18 Акумулаторна батерия 12V 88Аh 720A десен плюс ТС В 01.2565.16 

19 Акумулаторна батерия 12V 88Аh 720A ляв плюс ТС В 01.2564.16 

№ 
по 
ред 

Наименование на заявените  
акумулаторни батерии 

ТС 

1 Акумулаторна батерия 12V 95Аh 800A десен плюс ТС В 01.2566.16 
2 Акумулаторна батерия 12V 95Аh 830A - десен плюс ТС В 01.3110.18 

3 Акумулаторна батерия 12V 95Аh 830A - ляв плюс ТС В 01.3111.18 
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4.3. Обособена позиция № 3 – „Доставка на акумулаторни батерии от 12 V 160 
Ah до 200 Ah“: 

 
 
 
 
 
 
 

 

4.4. Обособена позиция № 4 – „Доставка на акумулаторни батерии от 12 V 160 
Ah 480 A с усилени кутия“: 

 
 
 
 

 
4.5. Обособена позиция № 5 – „Доставка на акумулаторни батерии за 

електрокари и акумулаторни батерии 24 V 88 Ah 400 А с фронтални /танкови/ 
клеми“: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

№ 
по 
ред 

Наименование на заявените  
акумулаторни батерии 

ТС 

4 
Акумулаторна батерия 12V 95Аh 850A - десен плюс по   технология 

AGM/EFB или или еквивалентно/и 
ТС В 01.3112.18 

5 Акумулаторна батерия 12V 100Аh 680A десен плюс ТС В 01.2567.16 

6 Акумулаторна батерия 12V 100Аh 830A десен плюс ТС В 01.2569.16 

7 Акумулаторна батерия 12V 100Аh 830A десен плюс СЗ ТС В 01.2568.16 

8 Акумулаторна батерия 12V 110Аh 760A десен плюс ТС В 01.2570.16 

9 Акумулаторна батерия 12V 125Аh 720A - десен плюс ТС В 01.3108.18 

10 Акумулаторна батерия 12V 125Аh с диагонолно разположени клеми ТС В 01.2571.16 

11 Акумулаторна батерия 12V 135Аh 950A ляв плюс ТС В 01.2572.16 

№ 
по 
ред 

Наименование на заявените  
акумулаторни батерии 

ТС 

1 Акумулаторна батерия 12V 160Аh 1100A ляв плюс ТС В 01.2574.16 

2 Акумулаторна батерия 12V 165Аh 1100А ляв плюс ТС В 01.2575.16 

3 Акумулаторна батерия 12V 180Аh 1000А ляв плюс ТС В 01.2576.16 

4 Акумулаторна батерия 12V 200Аh 1000А ляв плюс ТС В 01.2577.16 

№ 
по 
ред 

Наименование на заявените  
акумулаторни батерии 

ТС 

1 Акумулаторна батерия 12V 160Аh 480A с усилена кутия ТС В 01.2573.16 

№ 
по 
ред 

Наименование на заявените  
акумулаторни батерии 

ТС 

1 Акумулаторна батерия 2 х 40V - 160Аh ТС В 01.3103.18 

2 Акумулаторна батерия 2 х 40V - 200Аh ТС В 01.3104.18 

3 Акумулаторна батерия 2 x 40V- 210Ah   ТС В 01.3139.18 
4 Акумулаторна батерия 80V - 200Аh ТС В 01.3105.18 
5 Акумулаторна батерия 80V - 250Аh ТС В 01.3106.18 

6 
Акумулаторна батерия 24V 88Аh 400A с фронтални /танкови/ 
клеми 

ТС В 01.2578.16 
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Доставките на акумулаторните батерии от предмета на поръчката за следващите 
конкретни договори ще бъдат заявявани с конкретни количества по съответни технически 
спецификации в рамките на осигурените финансови средства. 

5. Срок на действие на рамковото споразумение - 36 (тридесет и шест) месеца от 

датата на подписване на споразумението. 

6. Критерий за подбор:  
Изискване към икономическото и финансово състояние по чл. 61, ал. 1, т.1 от ЗОП. 

Участникът трябва за последните три приключили финансови години да е реализирал 
минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишни 
обороти. Поставеното изискване се доказва с документи по чл. 62, ал. 1, т. 4 от ЗОП – справка 
за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката.  

Под „обхват на поръчката“ се разбира доставки на акумулаторни батерии. 
При подаване на оферта участниците декларират съответствието с този критерий за 

подбор само, като попълват съответния раздел в еЕЕДОП. 
 Поставеното изискване се доказва с документи по чл. 62, ал. 1, т. 4 от ЗОП – справка за 

оборота в сфера попадаща в обхвата на поръчката, която участникът, определен за изпълнител 
представя преди сключване на рамковото споразумение или в случаите по чл.67, ал.5 от ЗОП. 

Минимално изискване съгласно чл. 61, ал. 1 от ЗОП:  
В зависимост от обособената позиция, участникът представя специфичен оборот в сфера 

попадаща в обхвата на поръчката:  
- За Обособена позиция № 1 – не по-малко от 69030 без ДДС. 
- За Обособена позиция № 2 – не по-малко от 108228 лева без ДДС. 
- За Обособена позиция № 3 – не по-малко от 182643 лева без ДДС. 
- За Обособена позиция № 4 – не по-малко от 83743 лева без ДДС. 
- За Обособена позиция № 5 – не по-малко от 36978 лева без ДДС. 
Ако участникът е посочил в офертата си подизпълнители, те трябва да отговарят на 

минималните изисквания съобразно вида и дела от поръчката, която ще изпълняват. 
7.  Плащания:  
За всеки конкретен договор в срока на рамковото споразумение заплащането се 

извършва 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: 

7.1. Надлежно оформена фактура; 
7.2. Приемо-предавателен протокол от извършените доставки; 
7.3. Складова разписка за приемане/предаване на материални запаси и/или акт за 

приемане и предаване на дълготрайни материални активи. 
7.4. Протокол за оценка на съответствието издаден от Институт по отбрана „Професор 

Цветан Лазаров”. 
8. Места за доставка – военно формирование 46690-Пловдив, 32990-Пловдив, 54320-

Божурище, 34410-12-Варна, 52370-Негушево, гр. София, ул. „Дякон Игнатий“ №3 и гр. София, 
ул. „Георги Бенковски“ № 12. Местата за доставка ще бъдат уточнявани при всеки конкретен 
договор, сключен въз основата на рамковото споразумение. 

9. Стоките, предмет на доставка по сключен договор въз основата на рамково 
споразумение с Министерство на отбраната, подлежат на кодификация съгласно изискванията 
на кодификационна клауза, разработена в съответствие с принципите на Кодификационната 
система на НАТО и посочена в проекта на договор, приложен в документацията за участие в 
процедурата. 
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ГЛАВА II 

УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА,  
ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ ДОКУМЕНТИТЕ 

 СВЪРЗАНИ С УЧАСТИЕТО В ПРОЦЕДУРАТА 

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.1-7 и чл.55, ал.1, т.1 от ЗОП, 
както следва: 

1.2.1. е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 
159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 
321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс; 

1.2.2. е осъден с влязла в сила присъда 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 съгласно законодателството на 
държавата, в която кандидатът или участникът е установен, доказани с влязъл в сила 
акт на компетентен орган; 

1.2.4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5; 

1.2.5. е установено, че: 

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване 
липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване 
липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

1.2.6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно 
решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 
128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от 
Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, 
установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в 
която кандидатът или участникът е установен; 
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1.2.7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен; 

1.2.8. 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 

електронният Единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП).  

Участниците са длъжни да уведомяват писмено Възложителя в 3-дневен срок 

от настъпване на някое от обстоятелството по чл.54, ал. 1, чл.55, ал.1, т.1  и чл.101, 

ал.11 от ЗОП.  

Възложителят може да изисква от участника по всяко време да представи 

всички или част от документите, чрез които се доказва информацията посочена в 

еЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразно провеждане на процедурата.  

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

В Част ІІІ, Раздел А участникът следва да предостави информация относно 
присъди за следните престъпления: 

- Участие в престъпна организация – по чл. 321 и 321а от НК; 

- Корупция – по чл. 301 – 307 от НК; 

- Измама – по чл. 209 – 213 от НК; 

- Терористични престъпления или престъпления, които са свързани с 

терористични дейности - по чл. 108а, ал. 1 от НК; 

- Изпиране на пари или финансиране на тероризъм – по чл. 253, 253а, или 253б 
от  НК и по чл. 108а, ал. 2 от НК; 

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

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. 
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Участниците посочват информация за престъпления, аналогични на посочените 
при наличие на присъда в друга държава членка или трета страна. 

Информация относно липсата или наличието на обстоятелства за престъпления 
по чл.172 и чл. 352 – 353е от НК се попълва в Част ІІІ, Раздел Г, поле 1 от еЕЕДОП. 
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 
еЕЕДОП. За обстоятелства по чл.327, ал.1 от ЗОВСРБ се представя декларация 
(приложение №4 към документацията). 

1.4. Не могат да участват в процедурата и ще бъдат отстранявани участници, 
които не са представили декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу 
изпирането на пари (приложение №9 към документацията). 

1.5. 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 еЕЕДОП. 

1.6. При наличие на обстоятелства по чл.3, т.8 във връзка с чл.5, ал.1, т.3 от 
ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, участниците подлежат на отстраняване, а ако процедурата е 
приключила със сключен договор, то последиците за него са съгласно чл.5, ал.1, т.3, 
б. „б“ и „в“ и ал.2 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС. Обстоятелството следва да се 
декларира в част трета раздел „Г“ от еЕЕДОП. 

2. Срок на валидност на офертите: 
2.1. Офертите следва да бъдат със срок на валидност – 4 (четири) месеца, 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 или упълномощен от него представител в запечатана непрозрачна 
опаковка, съгласно изискванията на  чл.47, ал.2, ал.3 и ал.4 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. 
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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: “Сключване на рамкови споразумения за 
доставка на акумулаторни батерии“ за обособена/и позиция/и №/№№ ….. - 
„…………………………………………………“ 

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

 

3.2. Опаковката по т. 3.1. трябва да съдържа, както следва: 

3.2.1. Опис на представените документи, подписан от участника по образец 
Приложение № 8 от настоящата документация. 

3.2.2. Оферта за участие включваща следните документи: 

3.2.2.1. Оферта – съгласно чл.101 от ЗОП по образец Приложение № 1, Глава 

IV от настоящата документация, подпечатана и подписана от законния представител 

на участника, или от пълномощник, за което се представя нотариално заверено 

пълномощно.  

3.2.2.2. Единен европейски документ за обществени поръчки – електронен 

(еЕЕДОП) – съгласно образеца Приложение № 2, Глава IV от настоящата 

документация в съответствие с изискванията на чл.67 от ЗОП и чл.39, ал.2, т.1, чл.41, 

чл.45 от ППЗОП и условията на възложителя, а когато е приложимо – еЕЕДОП 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.  

На основание чл. 67, ал. 4 от ЗОП във връзка с §28, т.5, б. „а“ от Преходни и 

заключителни разпоредби на ЗОП, в сила от 01.04.2018 г. еЕЕДОП се представя 

задължително в електронен вид. Указания за подготовката и предоставянето на 

еЕЕДОП са описани в Приложение № 3 от настоящата документация.  

3.2.2.3. Декларация по чл. 327, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили 
на Република България (ЗОВСРБ) – съгласно образеца Приложение № 4, Глава IV от 
настоящата документация. 

3.2.2.4. Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането 
на пари (ЗМИП) – съгласно образеца – Приложение № 9 от настоящата 
документация. 
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Горепосочените декларации се подписват от лицето/та, което/които 
управлява/т и представлява/т участник. Достатъчно е декларациите да бъдат 
попълнени от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват 
дружеството. 

3.2.2.5. Копие от документ, от който да е видно правното основание за 

създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната 

обществена поръчка - правата и задълженията на участниците в обединението, 

разпределението на отговорността между членовете на обединението и дейностите, 

които ще изпълнява всеки член на обединението (когато е приложимо); 

3.2.2.6. Техническо предложение, съдържащо: 
3.2.2.6.1. Предложение за изпълнение на поръчката за всеки отделен вид 

акумулаторна батерия в съответствие с техническите спецификации и изискванията 

на възложителя - съгласно образец Приложение №5, Глава IV от настоящата 

документация. 

3.2.2.6.2. .Декларация за конфиденциалност по чл.102, ал.1 от ЗОП, когато е 

приложимо. 

3.2.2.7. Ценово предложение, съдържащо: 

Ценовото предложение на участника се изготвя съгласно образец  

Приложения № 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 и 6.5, Глава IV от настоящата документация и 

съгласно указанията и забележките в него, като се поставя в отделен запечатан 

непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ за съответната 

обособена позиция. 

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.3.2.2.6. „Техническо предложение“ и отделни непрозрачни пликове с 

надпис "Предлагани ценови параметри" по т.3.2.2.7., с посочване на позицията, за 

която се отнасят. 

3.4. Когато за участник е налице някое от основанията по чл.54, т. 1-7 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 еЕЕДОП и се прилагат доказателства. 

3.5. Участниците задължително декларират, че ще ползват или не 

подизпълнител по поръчката – в еЕЕДОП. 

3.6. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители или ползва 

ресурсите на трети лица при изпълнение на поръчката, документите по т. 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 за 



                                                                                                                                                                                                     12 

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. 1-7 и чл.55, ал.1, т.1 от ЗОП, 

както и  по чл. 327б, ал. 1 и 2 от ЗОВСРБ. Подизпълнителите следва да представят 

декларации по чл. 327, ал. 1 ЗОВСРБ, чл. 59, ал.1, т. 3 от ЗМИП и да отговарят на 

съответните критерии за подбор. 

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, към офертата за 
участие по т.3.2.2.1, представя копие от документ 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, съобразно разпределението на дейностите на участващите лица при 
изпълнение. 

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 превод на български език. Физическите лица, участници в 

процедурата или включени в състава на обединения, представят копие на документ 

за самоличност. Ако тези физически лица са чуждестранни граждани документът се 

представя и превод на български език. 
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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 не запечатана 

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“).  

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

IV.2.2 от Обявлението за обществената поръчка. След този срок оферти няма да 
се приемат от Възложителя.  
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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 за всяка обособена позиция 
въз основа на критерий за възлагане „най-ниска цена“.  

На първо място за всяка отделна обособена позиция се класира участникът 
предложил най-ниска цена за нея. 

2. Определяне на стойността за обособена позиция: 

Единична цена за акумулаторна батерия е цената за 1 (един) брой 

акумулаторна батерия. 

Комплексната цена (стойността) за обособена позиция е ценовото предложение 

на участника, включващо сумата от единичните цени за всеки конкретен вид 

акумулаторна батерия, фигуриращи в обособената позиция и всички разходи, данъци 

и такси, свързани с доставката на акумулаторна батерия. 

Оферираната единична цена за конкретния вид акумулаторна батерия е 

окончателна и не може да се променя за срока на действие на рамковото 

споразумение. 
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ГЛАВА IV 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

  1. Приложение № 1 – Образец на оферта за участие в открита процедура за 
възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП. 

2. Приложение № 2 – Образец на електронен Единен европейски документ за 
обществени поръчки (попълва се само електронно). 

3. Приложение № 3 – Указания за подготовката и предоставянето на Единен 
европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). 

4. Приложение № 4 – Образец на декларация по чл. 327, ал. 1 от ЗОВСРБ. 
5. Приложение № 5 – Образец на предложение за изпълнение на поръчката. 
6. Приложение № 6.1 – Образец на ценово предложение – Обособена позиция №1. 
7. Приложение № 6.2 – Образец на ценово предложение – Обособена позиция №2.  
8. Приложение № 6.3 – Образец на ценово предложение – Обособена позиция №3.  
9. Приложение № 6.4 – Образец на ценово предложение – Обособена позиция №4.  
10. Приложение № 6.5 – Образец на ценово предложение – Обособена позиция №5.  
11. Приложение № 7 – Образец на проект на рамково споразумение. 
12. Приложение № 8 – Образец на опис на представените документи по чл.47, ал. 3 

от ППЗОП. 
13. Приложение № 9 – Образец  на декларация по чл. 59, ал.1, т.3 от Закона за 

мерките срещу изпирането на пари. 
 

        


