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I. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА, 

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ, СРОК И МЯСТО НА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ПОРЪЧКАТА.   

     

 

1. Предмет на обществената поръчка  

Предметът на обществената поръчка е „Придобиване на активно 

оборудване за компютърни мрежи“, по обособени позиции както следва: 

1.1. Обособена позиция № 1 : 

- Комутатор за КИВ, съгласно техническа спецификация ТС А 

04.3420.19 – Приложение № 7 към настоящата документация. 

1.2.   Обособена позиция № 2 : 

- Маршрутизатор с интегрирани услуги за КИВ, съгласно техническа 

спецификация ТС А 69.3421.19 – Приложение № 8 към настоящата 

документация. 

1.3. Обособена позиция № 3 : 

- Маршрутизатор с интегрирани услуги за опорен КИВ, съгласно 

техническа спецификация ТС А 69.3422.19 – Приложение № 9 към 

настоящата документация. 

1.4. Обособена позиция № 4 : 

- Switch 24 port 10/100 PoE, съгласно техническа спецификация ТС С 

92.2494.16 – Приложение № 10 към настоящата документация. 

1.5. Обособена позиция № 5 : 

- Доставка на комуникационно оборудване (Switches и Routers), 

съгласно техническа спецификация ТС С 92.2494.16 – Приложение 

№ 10 към настоящата документация. 

 

Техническите изисквания на Възложителя към доставките, предмет на 

обществената поръчка, следва да отговарят в пълен обем на 

изискванията,указани в съответните технически спецификации за всяка 

една обособена позиция. 

 

2. Количество, прогнозна стойност и място на доставка по обособени 

позиции. 

2.1. Обособена позиция № 1 : 
Техническа 

спецификация 

Количество 

(брой) 
Прогнозна 

стойност в лв. 

без ДДС 

Място на 

доставка 

ТС А 04.3420.19 15 9829,50 В.ф.26340-

гр.София 
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2.2. Обособена позиция № 2 : 
Техническа 

спецификация 

Количество 

(брой) 
Прогнозна 

стойност в лв. 

без ДДС 

Място на 

доставка 

ТС А 69.3421.19 15 108369,25 В.ф.26340-

гр.София 

 

 

2.3.  Обособена позиция № 3 : 
Техническа 

спецификация 

Количество 

(брой) 
Прогнозна 

стойност в лв. 

без ДДС 

Място на 

доставка 

ТС А 69.3422.19 5 113513,75 В.ф.26340-

гр.София 

 

 

2.4. Обособена позиция № 4 : 
Техническа 

спецификация 

Количество 

(брой) 
Прогнозна 

стойност в лв. 

без ДДС 

Място на 

доставка 

ТС С 92.2494.16 2 3333,33 МО - ул.,,Дякон 

Игнатий“№3,стая 

417 

 

 

2.5. Обособена позиция № 5 : 
Техническа 

спецификация 

Количество 

(брой) 
Прогнозна 

стойност в лв. 

без ДДС 

Място на 

доставка 

ТС С 92.2494.16 20 33333,33 МО - ул.,,Дякон 

Игнатий“№3,стая 

417 

 

 

3. Изисквания за гаранционен срок 

 

3.1.  Участниците в процедурата следва да предлагат гаранционен срок за 

всички доставки за всяка една отделна обособена позиция, за която 

участват, но не по-малък от този, посочен в изискванията на съответната 

техническа спецификация. 

3.2.  Гаранционните срокове започват да текат от датата на подписване на 

съответния „Приемо-предавателен протокол“ за извършената доставка. 

 

 

4. Срок за изпълнение на доставката : 
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4.1.  Обособена позиция № 1 : 

- 180 (сто и осемдесет) дни, считано от датата на сключване на 

договора. 

4.2. Обособена позиция № 2 : 

- 180 (сто и осемдесет) дни, считано от датата на сключване на 

договора. 

4.3. Обособена позиция № 3 : 

- 180 (сто и осемдесет) дни, считано от датата на сключване на 

договора. 

4.4. Обособена позиция № 4 : 

- 60 (шестдесет) дни, считано от датата на сключване на договора. 

4.5. Обособена позиция № 5 : 

- 30 (тридесет) дни, считано от датата на сключване на договора. 

 

5. Оценяване на съответствието: 

       Всички доставки при изпълнение на договора/договорите по 

предмета на обществената поръчка се приемат след оценка на 

съответствието. 

5.1.  По обособена позиция 1,2 и 3 оценяването на съответствието на 

продукта с изискванията на договора/договорите се извършва от комисия 

с председателот Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров“, с 

участието на представители на Заявителя/Потребителя и Изпълнителя. 

5.2.  По  обособена позиция 4 и 5 оценяването на съответствие на 

доставения продукт, предмет на техническата спецификация, с 

изискванията на договора/договорите се извършва от комисия, 

сформирана от Възложителя с участие на представители на Изпълнителя. 

5.3.  При извършване на доставката, стоката трябва да бъде съпроводена 

със следните документи: 

-     Документ, удостоверяващ качеството на изделията, издаден от 

Производителя; 

-     Декларация за съответствие с изискванията по договора/договорите, 

съгласно БДС EN ISO/IEC 17050-1:2010 или еквивалентно/и, издадена от 

Изпълнителя по договора/договорите. 

-     Гаранционна карта. 

      Всички документи които са на  чужд език, да бъдат придружени с 

превод на български език.  

6.   Начин на плащане: 

         След изпълнение на доставките по предмета на договора/договорите, 

по банков път, в срок до 30 /тридесет/ дни след представяне в 

дирекция,,Отбранителна аквизиция“ - МО на следните документи: 

  6.1. оригинал на надлежно оформена фактура, подписана от 

упълномощени представители на Изпълнителя и крайния получател; 
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  6.2.   оригинал на акт за приемане/предаване на дълготрайни материални 

активи и/или складова разписка за приемане/предаване на материални 

запаси; 

  6.3. оригинал на „Приемо-предавателен протокол“, удостоверяващ 

изпълнението на доставките, подписан от упълномощени преставители на 

Изпълнителя и на крайния получател; 

 

II. УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА, ИЗГОТВЯНЕ И 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ СВЪРЗАНИ С 

УЧАСТИЕТО В ПРОЦЕДУРАТА. 

 

        Възложителят обявява на интернет страницата на Министерството на 

отбраната ( профил 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. Участник в процедурата може да бъде всяко българско или 

чуждестранно физическо или юридическо лице 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 и чл. 55, ал.1, 

т.1 от ЗОП. 

Липсата на горепосочените обстоятелства (по чл. 54, ал.1 и чл. 55, 

ал.1, т.1 от ЗОП) се декларира в единен европейски документ за обществени 

поръчки (ЕЕДОП) в електронен вид.  

Обстоятелствата по т. 1.2 се декларират в част III от единен 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в електронен вид.  

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 основания за изключване, свързани с наказателни присъди: 

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

2. Корупция – по чл. 301 – 307 от НК; 

3. Измама – по чл. 209 – 213 от НК; 

4. Терористични престъпления или престъпления, които са свързани с 

терористични дейности - по чл. 108а, ал. 1 от НК; 
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5. Изпиране на пари или финансиране на тероризъм – по чл. 253, 253а, 

или 253б отНК и по чл. 108а, ал. 2 от НК; 

6. Детски труд и други форми на трафик на хора – по чл. 192а или 159а 

- 159г от НК.  

В Част ІІІ, Раздел „Б“участникът следва да предостави информация 

относно основания за изключване, свързани с плащането на данъци или 

социалноосигурителни вноски по чл. 54, ал.1, т.3 от ЗОП. 

Информация относно липсата или наличието на обстоятелства за 

престъпления по чл.172, чл.255 б и чл. 352 – 353е от НК се попълва в Част 

ІІІ, Раздел В, 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. 

В Част ІІІ, Раздел „В“участникът следва да предостави информация 

относно основания за изключване, свързани несъстоятелност, конфликт на 

интереси или професионално нарушение по чл. 54, ал.1, т. 4-7 и по чл.55, ал. 

1, т. 1 от ЗОП. 

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, чл. 254а – 255а и чл. 256-260 от НК. 

Участниците посочват информация за престъпления, аналогични на 

посочените при наличие на присъда в друга държава членка или трета 

страна. 

Участниците са длъжни да уведомяват Възложителя за всички 

настъпили промени в обстоятелствата в 3-дневен срок от настъпването им. 

Възложителят има право по всяко време да проверява заявените от 

участника данни. 

1.3. Не може да участва в процедурата и ще бъде отстранен участник, 

за когото са налице обстоятелствата по 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, а за обстоятелствата по чл.327, ал.1 от 

ЗОВСРБ се представя отделно попълнена декларация към еЕЕДОП - по 

образец – Приложение  № 2 от настоящата документация. 

1.4. Не могат да участват в процедурата и ще бъдат отстранявани 

участници, които са свързани лица по смисъла на §2, т.45 от ДР на ЗОП. 

Отсъствието на това обстоятелство следва да се декларира в част трета 

раздел „Г“от еЕЕДОП. 

1.5. От участие в настоящата процедура се отстранява участник при 

наличие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 във връзка с чл. 5, ал.1, т. 3 от 

Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

контролираните от тях лица и техните действителни собственици 
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(ЗИФОДРЮПДРКЛТДС), то последиците за Изпълнителя по договора са 

съгл. чл.5, ал.1, т.3 и ал.2 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС. 

Възложителят отстранява от процедурата участник който не е 

декларирал липсата на обстоятелства по чл. 69 от ЗПКОНПИ. 

Тези обстоятелствата се декларират в част III, раздел „Г” от еЕЕДОП. 

1.6. Възложителят отстранява от процедурата участник при наличие 

на основание по чл.107 от ЗОП. 

1.7. Възложителят отстранява от процедурата участник, който не е 

представили декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу 

изпирането на пари (приложение № 4 към документацията). 

1.8. Възложителят отстранява от процедурата участник при наличие 

на нулеви стойности и аритметични грешки в ценовото предложение. 

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 трябва да 

отговарят към изискванията на ЗОП и тези, посочени от Възложителя, както 

са формулирани в решението за откриване на процедурата, обявлението за 

поръчката, настоящата документация за обществената поръчка, и да бъдат 

оформени по приложените към документацията образци и съгласно 

указанията в настоящата документация. 

      3.2.   Всеки участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка 

има право да представи само една оферта.  

      3.3. Документите, свързани с участието в процедурата се представят на 

хартиен носител в запечатана непрозрачна опаковка, съгласно чл. 47, ал. 2 

от Правилника за прилагане на ЗОП (ППЗОП) и указанията, дадени в 

настоящата документация, от участника или надлежно упълномощен от 

него представител, лично или чрез пощенска или друга куриерска, услуга с 

препоръчана пратка с обратна разписка.  

           Документите, свързани с участието в процедурата се представят от 

9:00 ч. до 17:30 ч. в дирекция „Отбранителна аквизиция“ на адрес: гр. 

София, ул. „Иван Вазов“  № 12, ет.5.   

           Върху опаковката участникът изписва:  
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Министерство на отбраната, 

Дирекция „Отбранителна аквизиция” 

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

ОФЕРТА за участие в открита процедураза възлагане на обществена 

поръчка с предмет: „Придобиване на активно оборудване за компютърни 

мрежи“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. 

 

           Документите, свързани с участието в процедурата, се изготвят по 

приложените в настоящата документация образци и се представят в 

опаковката. 

         При получаване на документите, върху опаковката се отбелязват 

поредният номер, датата и часът на получаването, за което на приносителя 

се издава документ. 

         Не се приемат документи, които са представени след изтичане на 

крайния срок за получаване или са в незапечатана опаковка, или в опаковка 

с нарушена цялост. 

      3.4. Опаковката по т.3.3. следва да съдържа следните документи: 

      3.4.1. Опис на представените документи по чл. 47, ал. 3 ППЗОП – 

изготвен по образец – Приложение №1 от настоящата документация; 

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

изготвен в електронен вид съгласно указания ЕЕДОП – Приложение 

№12; 

         а/ Когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за 

повече от едно лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП. Когато е 

налице необходимост от защита на личните данни или при различие в 

обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията относно 

изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се попълва в отделен 

ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата. В последната хипотеза- при 

подаване на повече от един ЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с 

критериите за подбор, се съдържат само в ЕЕДОП, подписан от лице, което 

може самостоятелно да представлява съответния стопански субект. 

         б/ Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети 

лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще 

използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен 

ЕЕДОП. 

         в/ Представя се отделен ЕЕДОП за всеки от участниците в 

обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за 
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всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на 

поръчката;   

      3.4.3. Декларация по чл. 327, ал. 1 от ЗОВСРБ – изготвена по образец – 

Приложение № 3 от настоящата документация. Декларацията се подписва 

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

      3.4.4. Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу 

изпирането на пари (приложение № 12 към документацията). 

      3.4.5. Оферта, която включва: 

      3.4.5.1.   Техническо предложение, съдържащо: 

      3.4.5.1.1. Предложение за изпълнение на поръчката за съответната 

обособена позиция в съответствие с техническата спецификация и 

изискванията на Възложителя - съгласно образеца Приложение №4 от 

настоящата документация. 

        Към предложението за изпълнение на поръчката за съответната 

обособена позиция, участникът прилага брошура и/или описание с 

техническите данни на предлаганите стоки. 

         Участникът да представи отделно техническо предложение за 

всяка обособена позиция, за която подава оферта. 

       3.4.5.2.   Ценово предложение – изготвено по образец – Приложение № 5. 

Ценовото предложение се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри“ на……………..( името на 

участника) за…………………….(предмет на обществената поръчка и 

съответната обособена позиция). 
       Предложената от участник цена, трябва да включва всички разходи за 

изпълнение на доставката. 

          Участникът да представи отделно ценово предложение за всяка 

обособена позиция, за която подава оферта. 

 

Забележка: 

         Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, 

в общата опаковка по т.3.3., за всяка от позициите се представя 

поотделно комплектовани документи, отнасящи се до техническото 

предложение на участника и отделни непрозрачни пликове с надпис 

„Предлагани ценови параметри за обособена позиция №…..(номер на 

обособената позиция) на …………(името на участника) за……..(предмет 

на обществената поръчка)“, съдържащи ценовото предложение за всяка 

една обособена позиция, за която участва. 

 

      3.5.   Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, 

участникът посочва подизпълнителите, вида и дела от поръчката, който ще 

им възложи, като преди подписване на договор (ако бъде избран за 

изпълнител) представя и доказателство за поетите от подизпълнителите 

задължения. 
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               За подизпълнителите не трябва да са налице основания за 

отстраняване от процедурата, като същите следва да отговарят на 

посочените изисквания, свързани с критериите за подбор на Възложителя. – 

изискването е съгласно чл. 66, ал. 2 от ЗОП. За всеки от подизпълнителите 

следва да се представи отделен еЕЕДОП. 

Когато участникът предвижда участие на трети лица при изпълнението на 

поръчката, той трябва да може да докаже, че разполага с техните ресурси, 

като представи документи за поетите от третите лица задължения. 

При използване от участника на трети лица за изпълнението на поръчката, 

те трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването 

на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са на 

лице основанията за отстраняване от процедурата. 

За всеки от третите лица следва за се представи отделен еЕЕДОП. 

       3.6.     Лице, което участва в обединение или което е дало съгласие да 

бъде подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелна 

оферта. 

       3.7.   В процедурата едно физическо или юридическо лице може да 

участва само в едно обединение. 

       3.8.   При кандидати обединения – копие от документите по чл. 37, ал. 4 

от ППЗОП за създаване на обединението, както и документ, от който е видно 

лицето, което представлява участниците в обединението.  

От представените документи трябва да е видно разпределението на 

отговорностите между членовете на обединението, техните права и 

задължения, както и дейностите, които ще изпълнява всеки член на 

обединението. 

       3.9.    Всички документи в офертата трябва да бъдат на български език. 

Ако в нея са включени документи, референции и/или сертификати на чужд 

език, същите трябва да са придружени и с превод на български език. Всички 

документи, за които не са представени оригинали, и за които не се изисква 

нотариална заверка, трябва да са заверени (когато са фотокопия) с „Вярно с 

оригинала” и подпис на лицето, представляващо участника. 

       3.10. Чуждестранните юридически лица или обединения на 

чуждестранни юридически лица представят съответните еквивалентни 

документи, съгласно изискванията на ЗОП, издадени от компетентен орган 

в държавата, в която са установени и в превод. Физическите лица – 

участници в процедурата или включени в състава на обединения, представят 

копие на документ за самоличност. Ако тези физически лица са 

чуждестранни граждани документът се представя и в превод. 

       3.11. Всички разходи по изготвянето и представянето на офертата са за 

сметка на съответния участник. 

       3.12. 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. 
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       3.13. 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. 

       Възложителят предоставя пълен и неограничен, пряк и безплатен 

електронен достъп до документацията за участие в откритата процедура на 

следния адрес: http://pp.mod.bg (профила на купувача).  

 

III. КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА. 

 

1. Критерий за оценка на офертата: 

1.1.Обществената поръчка се възлага на основан на икономически 

най-изгодна оферта, по критерий за възлагане „най-ниска цена”. На първо 

място се класира участника с предложена най-ниска обща цена. 

1.2. За целите на оценката на офертата по процедурата под „най-ниска 

цена“ се разбира най-ниската предложена обща цена без ДДС в лева. 

  2. Критериите за подбор, поставени от Възложителя: 

         2.1. Годност (правоспособност) за упражняване на професионална 

дейност (съгласно чл. 60 от ЗОП) – не се изисква. 

         2.2. Изисквания относно икономическото и финансово състояние на 

участниците(съгласно чл. 61 от ЗОП) – не се изисква. 

         2.3. Изисквания относно техническите и професионални способности 

на участниците (съгласно чл. 63  от ЗОП), както следва: 

   2.3.1. Участникът да е изпълнил дейности с предмет , идентични  или 

сходни с тези на поръчката за последните 3 (три) години от датата на 

подаване на офертата.  

   2.3.2. За доказване на горното обстоятелство, участниците следва да 

представят Списък на доставките, които са идентични или сходни с 

предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и 

получателите, заедно с документи, които доказват извършената доставка. 

Под „сходен предмет“ се разбира доставка на активно оборудване за 

компютърни мрежи.  

   2.3.3. Участникът да е сертифициран по ISO 9001:2015 или 

еквивалентно/и.          

 

Минимално изискване: 

Участникът следва да е изпълнил поне една дейност с предмет и обем, 

идентична  или сходна с тази на поръчката през последните 3 (три) години 

от датата на подаване на офертата. 

Участникът следва да прилага система за управление на качеството.          

http://pp.mod.bg/
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             IV. ИЗИСКВАНИЯ, УСЛОВИЯ И РАЗМЕР НА ГАРАНЦИЯТА, 

ОБЕЗПЕЧАВАЩА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА.  СКЛЮЧВАНЕ 

НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА. 

      

1. Размер на гаранцията за изпълнение: 

 

          1.1.При подписване на договор за изпълнение на поръчката, участникът, 

избран за Изпълнител трябва за представи гаранция за изпълнение на договора 

в размер на 5 % ( пет процента ) от стойноста на договора без ДДС и срок на 

валидност не по – малък от 60 ( шестдесет ) 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 

гаранцията за изпълнение, 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. 

 

 

          3. Изисквания при гаранцията под формата на застраховка, която 

обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на 

изпълнителя. 

 

     3.1. При гаранция за изпълнение на договора под формата на 

застраховка: 

 

     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 Бенефициер. Допуска се да бъде 
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издадена застрахователна полица с няколко екземпляра от нея със статут на 

оригинали.  

 

Министерство на отбраната е Бенефициер по застрахователната полица. 

 

      3.1.2. Застрахователната полица да е издадена от застраховател по 

смисъла на чл.12 от Кодекса за застраховане. 

 

      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 Бенефициера 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 Бенефициера 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 Бенефициера 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 Бенефициера 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 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. 
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       3.1.8. Всички права и задължения на Застрахователя, Застрахования и 

Бенефициера 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 най-ранното 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 

Бенефициера на Застрахователя с писмено уведомление от Бенефициера 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 

Бенефициера преди приемане на застрахователната полица като гаранция за 

изпълнение. 

 3.2.   Условията и сроковете за задържане или освобождаване на 

гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за обществена поръчка. 

           4. Подизпълнители (когато е приложимо) 

       4.1. Независимо от възможността за използване на подизпълнители 

отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на 

изпълнителя. 

       4.2. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение 

на договор за обществена поръчка се допуска при необходимост, ако са 

изпълнени едновременно следните условия: 

            4.2.1. За новия подизпълнител не са налице основанията за 

отстраняване в процедурата. 

            4.2.2. Новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, по 

отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява.  

            4.2.3. При замяна или включване на подизпълнител, изпълнителят 

представя на възложителя копие на договора с новия подизпълнител заедно 

с всички документи, които доказват изпълнението на условията по чл. 66, 

ал. 14 от ЗОП в срок до три дни от неговото сключване. 

 

5.   Сключване на договор за обществена поръчка 

5.1. Възложителят сключва с определения изпълнител писмен договор 

за обществена поръчка, след представяне на документите по чл. 112, ал. 1 от 

ЗОП.  



16 

 

       5.2. Преди сключване на договор за обществена поръчка, участникът 

определен за изпълнител представя декларация по чл. 66, ал. 2 от Закона за 

мерките срещу изпирането на пари (приложение № 13 към документацията). 

 

 

               V. ПРИЛОЖЕНИЯ: 

 

Приложение № 1   – Опис на представените документи – образец. 

Приложение № 2  – Единен европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) –  образец. 

Приложение № 3  – Декларация по чл. 327, ал. 1 от Закона за отбраната и 

въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ) – образец. 

Приложение№ 4– Предложение за изпълнение на поръчката в    

съответствие с техническите спецификации и изискванията на 

Възложителя – образец  

Приложение № 5 –  Ценово предложение – образец. 

Приложение № 6 –   Проект на договор. 

Приложение № 7 –   Техническа спецификация ТС А 04.3420.19. 

Приложение № 8 –   Техническа спецификация ТС А 69.3421.19. 

Приложение № 9 –   Техническа спецификация ТС А 69.3422.19. 

Приложение № 10 – Техническа спецификация ТС С 92.2494.16. 

Приложение № 11 – Указания ЕЕДОП 

Приложение № 12– Декларация  по чл. 59,ал. 1,т. 3 от Закона за мерките 

срещу изпирането на пари (ЗМИП) 

Приложение №13– Декларация  по чл. 66,ал. 2 от Закона за мерките срещу 

изпирането на пари (ЗМИП) 

Приложение №14 -   Списък на  доставките, които са идентични или сходни 

с предмета на обществената поръчка
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Приложение № 1 

ОБРАЗЕЦ 

 

Опис на представените документи,  

съдържащи се в офертата на ..................................................., 

участник в открита процедура за  възлагане на обществена  

поръчка с предмет: „Придобиване на активно оборудване за 

компютърни мрежи“ 

за обособена позиция/и №№…………………………………………… 

 

№ Съдържание 

Вид и 

количество 

на 

документите 

/оригинал, 

копие, 

заверено 

копие/ 

   

   

   

   

   

   

   

 

 

Дата:  ________/ _________ / ______ 

Наименование на участника:  __________________________ 

Име и фамилия:        __________________________ 

Длъжност: __________________________ 

Подпис и печат: __________________________ 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
*Документите и данните в офертата се подписват само от лицето/та, 

което/които представлява/т участника, посочено в съдебната регистрация и 

удостоверението за актуално състояние  и/или упълномощени за това лица. 
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Приложение № 2 

 

 

 

Единен европейски документ за обществени  

поръчки (ЕЕДОП) – PDF образец. 
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Приложение № 3 

ОБРАЗЕЦ 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

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.______________________________________________________ 

2.2______________________________________________________ 

     ______________________________________________________ 
(име, презиме, фамилия/фирма, ЕГН/ЕИК, постоянен адрес, седалище и адрес на 

управление, гражданство, документ за самоличности други). 

 

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от 

Наказателния кодекс за деклариране на неверни обстоятелства. 
 

гр.: …………………….….              ДЕКЛАРАТОР: 

дата: ………………..……. 
                                                                              (име, фамилия и подпис, печат) 
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Приложение № 4.1 

ОБРАЗЕЦ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
за изпълнение на поръчката  

За Обособена позиция № 1  

С предмет доставка на „Комутатор за КИВ“ 

 

 

ДО: ____________________________________________________________________ 

(наименование и адрес на възложителя) 

ОТ: ____________________________________________________________________ 

(наименование на участника) 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

В качеството си на участник в открита процедура за възлагане на обществена 

поръчка с настоящото Ви представяме нашето предложение за изпълнение на поръчката 

за обособена позиция №1  

С предмет: Доставка на „Комутатор за КИВ“, 
Съгласно изискванията на техническа спецификация ТС А 04.3420.19 

1. Предлагаме да доставим продукта, описан по долу в сравнителната таблица, 

както следва: 

                                                                                               Сравнителна таблица 

 

№ 

от ТС 

Изисквания съгласно техническа 

спецификация ТС А 04.3420.19  

Предложение на участника 

Т.2.  

от ТС 

СЪСТАВ И ОПИСАНИЕ  

2.1.  Комутатор за КИВ  

2.1.1.  Управляем (Managed) мрежов комутатор  

2.1.2. Захранващ кабел  

    2.1.3. Конзолен кабел RJ45-DB9 или еквивалентно/и 

или USB type A – USB type B mini 
 

2.1.4. Техническа документация  

Т.3.  

от ТС 

ИЗИСКВАНИЯ   

3.1. Изисквания по предназначение  

3.1.1. Изисквания към интерфейсите, портовете и 

конекторите: 

 

3.1.1.1. Вградени 10/100 Mbps Ethernet портове – Не по-

малко от 24 бр. 
 

3.1.1.2.  Да поддържа автоматично настройване на 

скоростите за работа на портовете (Auto-

negotiation). 

 

3.1.1.3.  Да поддържа автоматично настройване към типа  

 на кабела (прав или кръстосан ) свързан с     

портовете (Auto-MDIX). 

 

3.1.1.4.  Автоматично периодично обследване на 

забранените поради мрежова грешка портове и 
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опит за тяхното възстановяване – Switch-port 

autorecovery (Errdisable). 

3.1.1.5.  Автентикация на IP телефони чрез използване на 

MAC адреса – MAC Auth Bypass (MAB) 
 

3.1.1.6.  Ограничаване на достъпа до определен порт в 

зависимост от MAC адреса на устройството – Port 

security. 

 

3.1.1.7.  Конзолен порт RS-232 с конектор RJ-45 или 

еквивалентно/и или порт с USB конектор. 
 

3.1.2.  Големината на адресната таблица за MAC адреси 

– не по-малко от 8000 MAC адреса. 
 

3.1.3.  Да поддържа работа с фреймове по-големи от 

1500 байта (Jumbo Frames). 
 

3.1.4.  Възможност за изолиране на трафика между 

различните потребители посредством 802.1q 

VLANs – не по-малко от 64 VLANs. 

 

3.1.5.  Възможност за управление през Web браузър.  

3.1.6.  Комутаторът да поддържа следните протоколи и 

функционалности: 

 Cisco Discovery Protocol (CDP), Dynamic 

Trunking Protocol (DTP), Port Aggregation 

Protocol (PAgP), Link Aggregation Control 

Protocol (LACP), Unidirectional Link 

Detection Protocol (UDLD), Dynamic Host 

Configuration Protocol (DHCP), Local 

Proxy Address Resolution Protocol (ARP), 

Internet Group Management Protocol 

(IGMP), Cisco VLAN Trunking Protocol 

(VTP), Network Timing Protocol (NTP), 

IEEE 802.1 s/w Rapid Spanning Tree 

Protocol (RSTP) and Multiple Spanning 

Tree Protocol (MSTP), Per-VLAN Rapid 

Spanning Tree (PVRST+), SNMP 1, RMON 

1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, 

SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, IEEE 802.ID, 

IEEE 802.lp, IEEE 802.1Q, IEEE 802. lx, 

IEEE 802.3, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ah, 

IEEE 802.3u, IEEE 802.3x 

 За всички посочени по-горе протоколи се 

прилага „или еквивалентно/и 

 

3.1.7.  Захранване с входно променливо напрежение - 

100-240 V, 50-60Hz. 
 

3.1.8.  Възможност за монтиране в 19" шкаф.  

3.2.  Изисквания по електромагнитна защита - не се 

изисква. 

 

3.3.  Изисквания по ергономичност, обитаемост и 

техническа естетика - не се изисква. 
 

3.4.  Изисквания по експлоатацията, удобство за 

техническо обслужване и ремонт: 
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3.4.1.  Работа в непрекъснат режим - 24 часа в 

денонощие. 
 

3.4.2.  Комутаторът да запазва работоспособност в 

температурен диапазон от 0°С до 40°С и 

относителна влажност до 85%. 

 

3.5.  Изисквания за скритост и маскировка - не се 

изисква. 

 

3.6.  Изисквания за транспортопригодност и 

съхранение - не се изисква. 
 

3.7.  Други специфични изисквания - не се изисква.  

 

2. Предлаганият от нас гаранционен срок е както следва : 

2.1.  За ……………………( изписва се конкретния продукт) - …………..( месеца), 

считано от датата на подписване на приемо-предавателния протокол между 

изпълнителя и крайния получател /срокът трябва да бъде не по-кратък от 

изискванията в съответната техническа спецификация/. 

3.  Крайният срок за изпълнение на доставката, който предлагаме  е 

до………………….дни ( не по-вече от максималният срок за изпълнение, указан в т.4 

от Раздел I от документацията за участие), считано от дататана подписване  на 

договора за доставка. 

4.  При изпълнение на поръчката сме съгласни и приемаме мястото за доставка да 

бъде……………………………………………….. 

( съгласно изискванията на Възложителя, посочени в т.2 от Раздел I от 

документацията за участие ). 

5.  В нашето предложение за изпълнение на поръчката сме включили всички 

разходи, свързани с качественото изпълнение на доставката в описания вид и обхват. 

     Параметрите и техническите характеристики на предложения от нас продукт 

отговарят и съответстват в пълна степен с условията и изискванията на всички точки от 

Техническа спецификация ТС А.04.3420.19. 

     Предлагаме да изпълним в пълен обем и обхват предмета на поръчката по обособена 

позиция № 1 съгласно предварително обявените условия на Възложителя, посочени в 

документацията за участие и изискванията на Техническа спецификация ТС 

А.04.3420.19. 

 

  

 

 

 
ДАТА: _____________ г.                 ПОДПИС и ПЕЧАТ: 

                                                                   

                                                             ___________________ 

                                                                 (име и фамилия) 

                                                               ___________________________ 

                                                                 (длъжност на представляващия участника) 
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Приложение № 4.2 

ОБРАЗЕЦ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
за изпълнение на поръчката  

За Обособена позиция № 2  

С предмет доставка на „Маршрутизатори за интегрирани услуги за КИВ“ 

 

 

ДО: ____________________________________________________________________ 

(наименование и адрес на възложителя) 

ОТ: ____________________________________________________________________ 

(наименование на участника) 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

В качеството си на участник в открита процедура за възлагане на обществена 

поръчка с настоящото Ви представяме нашето предложение за изпълнение на поръчката 

за обособена позиция №2 

С предмет: Доставка на „Маршрутизатори за интегрирани услуги за КИВ“, 
Съгласно изискванията на техническа спецификация ТС А 69.3421.19 

1.Предлагаме да доставим продукта, описан по долу в сравнителната таблица, както 

следва: 

                                                                                               Сравнителна таблица 

 

№ 

от ТС 

Изисквания съгласно техническа 

спецификация ТС А 69.3421.19  

Предложение на участника 

Т.2.  

от ТС 

СЪСТАВ И ОПИСАНИЕ  

2.1.  МАРШРУТИЗАТОР С ИНТЕГРИРАНИ 

УСЛУГИ ЗА КИВ 

 

2.1.1.  Маршрутизатор с интегрирани услуги CISCO ISR 

серия 43ХХ или еквивалентно/и. 
 

2.1.2. Захранващ кабел  

    2.1.3. Конзолен кабел RJ45-DB9 или еквивалентно/и   

2.1.4. Конзолен кабел USB type A – USB type B mini  

2.1.5. Техническа документация  

Т.3.  

от ТС 

ИЗИСКВАНИЯ   

3.1. Изисквания по предназначение  

3.1.1. Изисквания към интерфейсите, портовете и 

конекторите: 

 

3.1.1.1. Производителност (Aggregate throughput) - не по-

малко от 300 Mbps. 
 

3.1.1.2.  Вградени 10/100 Mbps Ethernet портове – Не по-

малко от 2 бр. 

 да поддържат използването на RJ-45 или 

еквивалентно/и и SFP (Small Form-Factor 

Pluggable) конектори, позволяващи използването 

на медна и оптична инфраструктура. 
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3.1.1.3.  Вграден слот за мрежов интерфейсен модул - 

Network Interface Module (NIM) - не по-малко от 2 

бр. 

 

 

3.1.1.4.  Разширителен мрежов интерфейсен модул (NIM) 

с 4 бр. 10/100/1000 Mbps Ethernet портове с 

конектор RJ-45 или еквивалентно/и - не по-малко 

от 1 бр. 

 

3.1.1.5.  Вграден слот за карта с интегрирани услуги - 

Integrated Services Card (ISC) - не по-малко от 1 бр. 
 

3.1.1.6.  Карта с интегрирани услуги (Packet Voice Digital 

Signal Processor Module) PVDM4-32, поддържаща 

до 32 абоната - не по-малко от 1 бр. 

 

3.1.1.7.  Конзолен порт RS-232 с конектор RJ-45 или 

еквивалентно/и  - 1бр. 
 

3.1.1.8.  Конзолен порт с USB конектор - 1бр.  

3.1.2.  Да има FLASH памет с обем не по-малко от 4 GB;  

3.1.3.  Маршрутизаторът да бъде доставен с активиран 

пакет от лицензи - Application Experience with 

Voice (AXV) - обединяващ следните лицензи: 

 

3.1.3.1.  Wide Area Application Services (WAAS) лиценз 

или еквивалентно/и; 
 

3.1.3.2.  Security (SEC) лиценз или еквивалентно/и;  

3.1.3.3.  Data (DATA) лиценз или еквивалентно/и;  

3.1.3.4.  Voice (V) лиценз и лиценз за Cisco Unified Based 

Element 

(CUBE) или еквивалентно/и; 

 

3.1.4.  Маршрутизаторът да поддържа следните 

протоколи: 

 IPv4, IPv6, static routes, Routing Information 

Protocol Versions 1 and 2 (RIP and RIPv2), Open 

Shortest Path First (OSPF), Enhanced Interior 

Gateway Routing Protocol (EIGRP), Border Gateway 

Protocol (BGP), BGP Router Reflector, Intermediate 

System-to-Intermediate System (IS-IS), Multicast 

Internet Group Management Protocol Version 3 

(IGMPv3), Protocol Independent Multicast sparse 

mode (PIM SM), PIM Source-Specific Multicast 

(SSM), Resource Reservation Protocol (RSVP), Cisco 

Discovery Protocol, Encapsulated Remote Switched 

Port Analyzer (ERSPAN), Cisco IOS IP Service-

Level Agreements (IPSLA), Call Home, Cisco IOS 

Embedded Event Manager (EEM), Internet Key 

Exchange (IKE), access control lists (ACL), Ethernet 

Virtual Connections (EVC), Dynamic Host 

Configuration Protocol (DHCP), Frame Relay (FR), 

DNS, Locator ID Separation Protocol (LISP), Overlay 

Transport Virtualization (OTV), Hot Standby Router 

Protocol (HSRP), RADIUS, authentication, 

 



25 

 

authorization, and accounting (AAA), Application 

Visibility and Control (AVC), Distance Vector 

Multicast Routing Protocol (DVMRP), IPv4-to-IPv6 

Multicast, MPLS, Layer 2 and Layer 3 VPN, IPsec, 

Layer 2 Tunneling Protocol Version 3 (L2TPv3), 

Bidirectional Forwarding Detection (BFD), IEEE 

802.1 ag, and IEEE 802.3ah. 

За всички посочени по-горе протоколи се 

прилага „или еквивалентно/и"; 

3.1.5.  Захранване с входно променливо напрежение 

100-240 V, 50-60IIz и наличието на модул 

осигуряващ резервирано захранване (redundant 

mode). 

 

3.1.6.  Възможност за монтиране в 19" шкаф. 

 
 

3.2.  Изисквания по електромагнитна защита - не се 

изисква. 

 

3.3.  Изисквания по ергономичност, обитаемост и 

техническа естетика - не се изисква. 
 

3.4.  Изисквания по експлоатацията, удобство за 

техническо обслужване и ремонт: 
 

3.4.1.  Работа в непрекъснат режим - 24 часа в 

денонощие. 
 

3.4.2.   Маршрутизаторът да запазва работоспособност в 

температурен диапазон от 0°С до 40°С и 

относителна влажност до 85%. 

 

3.5.  Изисквания за скритост и маскировка - не се 

изисква. 

 

3.6.  Изисквания за транспортопригодност и 

съхранение - не се изисква. 
 

 

3. Предлаганият от нас гаранционен срок е както следва : 

           2.1.  За ……………………( изписва се конкретния продукт) - …………..( месеца), 

считано от датата на подписване на приемо-предавателния протокол между изпълнителя 

и крайния получател /срокът трябва да бъде не по-кратък от изискванията в 

съответната техническа спецификация/. 

            3. Крайният срок за изпълнение на доставката, който предлагаме  е 

до………………….дни ( не по-вече от максималният срок за изпълнение, указан в т.4 

от Раздел I от документацията за участие), считано от дататана подписване  на 

договора за доставка. 

            4.  При изпълнение на поръчката сме съгласни и приемаме мястото за доставка да 

бъде……………………………………………….. 

( съгласно изискванията на Възложителя, посочени в т.2 от Раздел I от 

документацията за участие ). 

             5. В нашето предложение за изпълнение на поръчката сме включили всички 

разходи, свързани с качественото изпълнение на доставката в описания вид и обхват. 

     Параметрите и техническите характеристики на предложения от нас продукт 

отговарят и съответстват в пълна степен с условията и изискванията на всички точки от   
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Техническа спецификация ТС А.69.3421.19. 

     Предлагаме да изпълним в пълен обем и обхват предмета на поръчката по обособена 

позиция № 2 съгласно предварително обявените условия на Възложителя, посочени в 

документацията за участие и изискванията на Техническа спецификация ТС 

А.69.3421.19. 

 

  

 

 

 
ДАТА: _____________ г.                 ПОДПИС и ПЕЧАТ: 

                                                                   

                                                             ___________________ 

                                                                 (име и фамилия) 

                                                               ___________________________ 

                                                                 (длъжност на представляващия участника) 
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Приложение № 4.3 

ОБРАЗЕЦ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
за изпълнение на поръчката  

За Обособена позиция № 3 

С предмет доставка на „Маршрутизатори за интегрирани услуги за опорен КИВ“ 

 

 

ДО: ____________________________________________________________________ 

(наименование и адрес на възложителя) 

ОТ: ____________________________________________________________________ 

(наименование на участника) 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

В качеството си на участник в открита процедура за възлагане на обществена 

поръчка с настоящото Ви представяме нашето предложение за изпълнение на поръчката 

за обособена позиция №3 

С предмет: Доставка на „Маршрутизатори за интегрирани услуги за опорен 

КИВ“, 
Съгласно изискванията на техническа спецификация ТС А 69.3422.19 

1.Предлагаме да доставим продукта, описан по долу в сравнителната таблица, както 

следва: 

                                                                                               Сравнителна таблица 

 

№ 

от ТС 

Изисквания съгласно техническа 

спецификация ТС А 69.3422.19  

Предложение на участника 

Т.2.  

от ТС 

СЪСТАВ И ОПИСАНИЕ  

2.1.  МАРШРУТИЗАТОР С ИНТЕГРИРАНИ 

УСЛУГИ ЗА ОПОРЕН КИВ 

 

2.1.1.  Маршрутизатор с интегрирани услуги CISCO ISR 

серия 43ХХ или еквивалентно/и. 
 

2.1.2. Захранващ кабел  

    2.1.3. Конзолен кабел RJ45-DB9 или еквивалентно/и   

2.1.4. Конзолен кабел USB type A – USB type B mini  

2.1.5. Техническа документация  

Т.3.  

от ТС 

ИЗИСКВАНИЯ   

3.1. Изисквания по предназначение  

3.1.1. Изисквания към интерфейсите, портовете и 

конекторите: 

 

3.1.1.1. Производителност (Aggregate throughput) - не по-

малко от 500 Mbps. 
 

3.1.1.2.  Вградени 10/100 Mbps Ethernet портове – Не по-

малко от 4 бр. 

 да поддържат използването на RJ-45 или 

еквивалентно/и и SFP (Small Form-Factor 

Pluggable) конектори, позволяващи използването 
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на медна и оптична инфраструктура. 

3.1.1.3.  Вграден слот за мрежов интерфейсен модул - 

Network Interface Module (NIM) - не по-малко от 3 

бр. 

 

 

3.1.1.4.  Разширителен мрежов интерфейсен модул (NIM) 

с 8 бр. 10/100/1000 Mbps Ethernet портове с 

конектор RJ-45 или еквивалентно/и - не по-малко 

от 1 бр. 

 

3.1.1.5.  Вграден слот за карта с интегрирани услуги - 

Integrated Services Card (ISC) - не по-малко от 1 бр. 
 

3.1.1.6.  Карта с интегрирани услуги (Packet Voice Digital 

Signal Processor Module) PVDM4-64, поддържаща 

до 64 абоната - не по-малко от 1 бр. 

 

3.1.1.7.  Конзолен порт RS-232 с конектор RJ-45 или 

еквивалентно/и  - 1бр. 
 

3.1.1.8.  Конзолен порт с USB конектор - 1бр.  

3.1.2.  Да има FLASH памет с обем не по-малко от 16 

GB; 
 

3.1.3.  Да има оперативната памет е обем не по-малко от 

16 GB. 
 

3.1.4.  Маршрутизаторът да бъде доставен с активиран 

пакет от лицензи - Application Experience with 

Voice (AXV) - обединяващ следните лицензи: 

 

3.1.4.1.  Wide Area Application Services (WAAS) лиценз 

или еквивалентно/и; 
 

3.1.4.2.  Security (SEC) лиценз;  

3.1.4.3.  Data (DATA) лиценз;  

3.1.4.4.  Voice (V) лиценз и лиценз за Cisco Unified Based 

Element 

(CUBE); 

 

3.1.5.  Маршрутизаторът да поддържа следните 

протоколи: 

 IPv4, IPv6, static routes, Routing 

Information Protocol Versions 1 and 2 (RIP 

and RIPv2), Open Shortest Path First 

(OSPF), Enhanced Interior Gateway Routing 

Protocol (EIGRP), Border Gateway Protocol 

(BGP), BGP Router Reflector, Intermediate 

System-to-Intermediate System (IS-IS), 

Multicast Internet Group Management 

Protocol Version 3 (IGMPv3), Protocol 

Independent Multicast sparse mode (PIM 

SM), PIM Source-Specific Multicast (SSM), 

Resource Reservation Protocol (RSVP), 

Cisco Discovery Protocol , Encapsulated 
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Remote Switched Port Analyzer (ERSPAN), 

Cisco IOS IP Service-Level Agreements 

(IPSLA), Call Home, Cisco IOS Embedded 

Event Manager (EEM), Internet Key 

Exchange (IKE), access control lists (ACL), 

Ethernet Virtual Connections (EVC), 

Dynamic Host Configuration Protocol 

(DHCP), Frame Relay (FR), DNS, Locator 

ID Separation Protocol (LISP), Overlay 

Transport Visualization (OTV), Hot Standby 

Router Protocol (HSRP), RADIUS, 

authentication, authorization, and accounting 

(AAA), Application Visibility and Control 

(AVC), Distance Vector Multicast Routing 

Protocol (DVMRP), IPv4-to-IPv6 Multicast, 

MPLS, Layer 2 and Layer 3 VPN, IPsec, 

Layer 2 Tunneling Protocol Version 3 

(L2TPv3), Bidirectional Forwarding 

Detection (BFD), IEEE 802.lag, and IEEE 

802.3ah. 

За всички посочени по-горе протоколи се 
прилага „или еквивалентно/и"; 

 За всички посочени по-горе протоколи се 

прилага „или еквивалентно/и"; 

3.1.6.  Захранване с входно променливо напрежение 

100-240 V, 50-60Hz и наличието на модул 

осигуряващ резервирано захранване (redundant 

mode). 

 

3.1.7.  Възможност за монтиране в 19" шкаф. 

 
 

3.2.  Изисквания по електромагнитна защита - не се 

изисква. 

 

3.3.  Изисквания по ергономичност, обитаемост и 

техническа естетика - не се изисква. 
 

3.4.  Изисквания по експлоатацията, удобство за 

техническо обслужване и ремонт: 
 

3.4.1.  Работа в непрекъснат режим - 24 часа в 

денонощие. 
 

3.4.2.   Маршрутизаторът да запазва работоспособност в 

температурен диапазон от 0°С до 40°С и 

относителна влажност до 85%. 

 

3.5.  Изисквания за скритост и маскировка - не се 

изисква. 

 

3.6.  Изисквания за транспортопригодност и 

съхранение - не се изисква. 
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2. Предлаганият от нас гаранционен срок е както следва : 

           2.1.  За ……………………( изписва се конкретния продукт) - …………..( месеца), 

считано от датата на подписване на приемо-предавателния протокол между изпълнителя 

и крайния получател /срокът трябва да бъде не по-кратък от изискванията в 

съответната техническа спецификация/. 

            3. Крайният срок за изпълнение на доставката, който предлагаме  е 

до………………….дни ( не по-вече от максималният срок за изпълнение, указан в т.4 

от Раздел I от документацията за участие), считано от дататана подписване  на 

договора за доставка. 

            4.  При изпълнение на поръчката сме съгласни и приемаме мястото за доставка да 

бъде……………………………………………….. 

( съгласно изискванията на Възложителя, посочени в т.2 от Раздел I от 

документацията за участие ). 

             5. В нашето предложение за изпълнение на поръчката сме включили всички 

разходи, свързани с качественото изпълнение на доставката в описания вид и обхват. 

     Параметрите и техническите характеристики на предложения от нас продукт 

отговарят и съответстват в пълна степен с условията и изискванията на всички точки от   

Техническа спецификация ТС А.69.3422.19. 

     Предлагаме да изпълним в пълен обем и обхват предмета на поръчката по обособена 

позиция № 3 съгласно предварително обявените условия на Възложителя, посочени в 

документацията за участие и изискванията на Техническа спецификация ТС 

А.69.3422.19. 

 

  

 

 

 
ДАТА: _____________ г.                 ПОДПИС и ПЕЧАТ: 

                                                                   

                                                             ___________________ 

                                                                 (име и фамилия) 

                                                               ___________________________ 

                                                                 (длъжност на представляващия участника) 
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Приложение № 4.4 

ОБРАЗЕЦ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
за изпълнение на поръчката  

За Обособена позиция № 4 

С предмет доставка на „SWITCH 24 PORT 10/100 РОЕ“ 

 

 

ДО: ____________________________________________________________________ 

(наименование и адрес на възложителя) 

ОТ: ____________________________________________________________________ 

(наименование на участника) 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

В качеството си на участник в открита процедура за възлагане на обществена 

поръчка с настоящото Ви представяме нашето предложение за изпълнение на поръчката 

за обособена позиция №4 

С предмет: Доставка на „SWITCH 24 PORT 10/100 РОЕ“, 
Съгласно изискванията на техническа спецификация ТС С 92.2494.16 

1.Предлагаме да доставим продукта, описан по долу в сравнителната таблица, както 

следва: 

                                                                                               Сравнителна таблица 

 

№ 

от ТС 

Изисквания съгласно техническа 

спецификация ТС С 92.2492.16  

Предложение на участника 

Т.2.  

от ТС 

СЪСТАВ И ОПИСАНИЕ  

2.1.  SWITCH 24 PORT 10/100 РОЕ  

2.1.1.  Комутатор-1 брой;  

2.1.2. Захранващ кабел —1 брой;  

2.1.3. Крепежни елементи - 1 комплект;  

2.1.4. Техническа документация CD – 1 брой  

Т.3.  

от ТС 

ИЗИСКВАНИЯ   

3.1. Изисквания по предназначение  

3.1.1.  Комутатора предмет на доставката да е от типа 

Cisco Catalyst 2960 или еквивалентно/и; 
 

3.1.2. Портове за предаване на данни 10/100 MB 

Ethernet с конектор от типа RJ45 или 

еквивалентно/и и е възможност за захранване на 

IP телефони по технологията Power over Ethernet 

(РоЕ) или еквивалентно/и - не.по- малко от 24 

броя; 

 

3.1.3.  Портове за предаване на данни 100/1000 MB 

Ethernet с конектор от типа RJ45 ил и 

еквивалентно/и - не по-малко от 2 броя; 

 

3.1.4.  Поддръжка на протокола VLAN Trunking Protocol 

(VTP) или еквивалентно/и; 
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3.1.5.  Захранващо напрежение от 110 до 240V, 50/60 Hz.  

3.2.  Изисквания по електромагнитна защита - не се 

изисква. 

 

3.3.  Изисквания по ергономичност, обитаемост и 

техническа естетика - не се изисква. 
 

3.4.  Изисквания по експлоатацията, удобство за 

техническо обслужване и ремонт –не се изискват 
 

3.5.  Изисквания за сертификация - не се изискват.  

3.6.  Изисквания за скритост и маскировка - не се 

изисква. 

 

3.7.  Изисквания за транспортопригодност и 

съхранение - не се изисква. 
 

3.8.  Други специфични изисквания   

3.8.1.  Да осигурява непрекъсната работа (24 часа в 

денонощието) при температура от -5°С до +45 °С 

при относителна влажност на въздуха до 80%; 

 

3.8.2.  В доставката на комутатора се включва и 

гаранционната поддръжка. 
 

 

2.   Предлаганият от нас гаранционен срок е както следва : 

           2.1.  За ……………………( изписва се конкретния продукт) - …………..( месеца), 

считано от датата на подписване на приемо-предавателния протокол между изпълнителя 

и крайния получател /срокът трябва да бъде не по-кратък от изискванията в 

съответната техническа спецификация/. 

            3. Крайният срок за изпълнение на доставката, който предлагаме  е 

до………………….дни ( не по-вече от максималният срок за изпълнение, указан в т.4 

от Раздел I от документацията за участие), считано от дататана подписване  на 

договора за доставка. 

            4.  При изпълнение на поръчката сме съгласни и приемаме мястото за доставка да 

бъде……………………………………………….. 

( съгласно изискванията на Възложителя, посочени в т.2 от Раздел I от 

документацията за участие ). 

             5. В нашето предложение за изпълнение на поръчката сме включили всички 

разходи, свързани с качественото изпълнение на доставката в описания вид и обхват. 

     Параметрите и техническите характеристики на предложения от нас продукт 

отговарят и съответстват в пълна степен с условията и изискванията на всички точки от   

Техническа спецификация ТС С.92.2494.16. 

     Предлагаме да изпълним в пълен обем и обхват предмета на поръчката по обособена 

позиция № 4 съгласно предварително обявените условия на Възложителя, посочени в 

документацията за участие и изискванията на Техническа спецификация ТС 

С.92.2494.16. 

                                  ДАТА: _____________ г.                 ПОДПИС и ПЕЧАТ:     

                                                                                               ___________________ 

                                                                                                           (име и фамилия) 

                                                                                     _________________________ 

                                                                         (длъжност на представляващия участника) 
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Приложение № 4.5 

ОБРАЗЕЦ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
за изпълнение на поръчката  

За Обособена позиция № 5 

С предмет доставка на „SWITCH и ROUTERS“ 

 

 

ДО: ____________________________________________________________________ 

(наименование и адрес на възложителя) 

ОТ: ____________________________________________________________________ 

(наименование на участника) 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

В качеството си на участник в открита процедура за възлагане на обществена 

поръчка с настоящото Ви представяме нашето предложение за изпълнение на поръчката 

за обособена позиция №5 

С предмет: Доставка на „SWITCH и ROUTERS“, 
Съгласно изискванията на техническа спецификация ТС С 92.2494.16 

1.Предлагаме да доставим продукта, описан по долу в сравнителната таблица, както 

следва: 

                                                                                               Сравнителна таблица 

№ 

от ТС 

Изисквания съгласно техническа 

спецификация ТС С 92.2492.16  

Предложение на участника 

Т.2.  

от ТС 

СЪСТАВ И ОПИСАНИЕ  

2.1.  SWITCH и ROUTERS  

2.1.1.  Комутатор-1 брой;  

2.1.2. Захранващ кабел —1 брой;  

2.1.3. Крепежни елементи - 1 комплект;  

2.1.4. Техническа документация CD – 1 брой  

Т.3.  

от ТС 

ИЗИСКВАНИЯ   

3.1. Изисквания по предназначение  

3.1.1.  Комутатора предмет на доставката да е от типа 

Cisco Catalyst 2960 или еквивалентно/и; 
 

3.1.2. Портове за предаване на данни 10/100 MB 

Ethernet с конектор от типа RJ45 или 

еквивалентно/и и е възможност за захранване на 

IP телефони по технологията Power over Ethernet 

(РоЕ) или еквивалентно/и - не.по- малко от 24 

броя; 

 

3.1.3.  Портове за предаване на данни 100/1000 MB 

Ethernet с конектор от типа RJ45 ил и 

еквивалентно/и - не по-малко от 2 броя; 

 

3.1.4.  Поддръжка на протокола VLAN Trunking Protocol 

(VTP) или еквивалентно/и; 
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3.1.5.  Захранващо напрежение от 110 до 240V, 50/60 Hz.  

3.2.  Изисквания по електромагнитна защита - не се 

изисква. 

 

3.3.  Изисквания по ергономичност, обитаемост и 

техническа естетика - не се изисква. 
 

3.4.  Изисквания по експлоатацията, удобство за 

техническо обслужване и ремонт –не се изискват 
 

3.5.  Изисквания за сертификация - не се изискват.  

3.6.  Изисквания за скритост и маскировка - не се 

изисква. 

 

3.7.  Изисквания за транспортопригодност и 

съхранение - не се изисква. 
 

3.8.  Други специфични изисквания   

3.8.1.  Да осигурява непрекъсната работа (24 часа в 

денонощието) при температура от -5°С до +45 °С 

при относителна влажност на въздуха до 80%; 

 

3.8.2.  В доставката на комутатора се включва и 

гаранционната поддръжка. 
 

 

2.   Предлаганият от нас гаранционен срок е както следва : 

           2.1.  За ……………………( изписва се конкретния продукт) - …………..( месеца), 

считано от датата на подписване на приемо-предавателния протокол между изпълнителя 

и крайния получател /срокът трябва да бъде не по-кратък от изискванията в 

съответната техническа спецификация/. 

            3. Крайният срок за изпълнение на доставката, който предлагаме  е 

до………………….дни ( не по-вече от максималният срок за изпълнение, указан в т.4 

от Раздел I от документацията за участие), считано от дататана подписване  на 

договора за доставка. 

            4.  При изпълнение на поръчката сме съгласни и приемаме мястото за доставка да 

бъде……………………………………………….. 

( съгласно изискванията на Възложителя, посочени в т.2 от Раздел I от 

документацията за участие ). 

             5. В нашето предложение за изпълнение на поръчката сме включили всички 

разходи, свързани с качественото изпълнение на доставката в описания вид и обхват. 

     Параметрите и техническите характеристики на предложения от нас продукт 

отговарят и съответстват в пълна степен с условията и изискванията на всички точки от   

Техническа спецификация ТС С.92.2494.16. 

     Предлагаме да изпълним в пълен обем и обхват предмета на поръчката по обособена 

позиция № 5 съгласно предварително обявените условия на Възложителя, посочени в 

документацията за участие и изискванията на Техническа спецификация ТС 

С.92.2494.16. 
                                   ДАТА: _____________ г.                              ПОДПИС и ПЕЧАТ: 

                                                                   

                                                                                                                ___________________ 

                                                                                                                           (име и фамилия) 

                                                                                                    ___________________________ 

                                                                             (длъжност на представляващия участник)
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Приложение № 5 

ОБРАЗЕЦ 

ПРЕДЛАГАНИ ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ - ЦЕНОВО 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

/ в отделен запечатан плик за всяка обособена позиция, за която се подава оферта/ 

 

За Обособена позиция № 

 

С предмет доставка на „…………………………………..“ 

/изписва се номер и предмета на конкретната обособена позиция/ 

  

ДО:_____________________________________________________________ 
(наименование и адрес на възложителя) 

ОТ:_____________________________________________________________ 
(наименование на участника) 

със седалище и адрес на управление: гр. ………………, ул.…………… 

………………… № ………….., тел. ………………………., факс 

……………….; e-mail: ………………………….....; ЕИК ……………….…., 

Банкова сметка: ………………………………………, банков код: 

………………… Банка: …………….., град/ клон/ офис: ………………….. 

В качеството си на участник в открита процедура за възлагане на 

обществена поръчка с горепосочения предмет Ви представяме нашето 

Ценово предложение за изпълнение на пръчката, което ще бъде обвързващо 

за нас в срока на валидност на офертата ни.  

1. Предлагаме цена за изпълнение на доставка по обособена позиция 

№……, с включени всички възможни съпътстващи  разходи за изпълнение 

на доставката, както следва: 

 

№ 
по 

ред  

Наименование на продукта 
(търговска марка,модел,продуктов 

номер на предлагания продукт 

съгласно техническо предложение) 

Количество(бр.) 

(съгласно указаните в 

т.2 от Раздел I от 

документацията за 

участие) 

Единична 

цена в лева 

Без ДДС 

Стойност в 

лева 

Без ДДС 

1 2 3 4 5 ( 3х4 ) 

1     
2     
3     
4     

…..     
                                               Обща стойност (цена за доставка) без ДДС:                           

     Общата стойност за изпълнение на поръчката по обособена позиция 

№……. е ………….(………….) лева без ДДС, а с включен ДДС е 

……………..(…………) лева. 
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2.    Предложените от нас единични цени са определени при пълно 

съответствие с условията и изискванията на документацията за участие по 

процедура и включват всички разходи за изпълнение на поръчката. 

 

Забележка: 
Цените в ценовото предложение се посочват от участниците до втория знак след 

десетичната запетая. При наличие на каквито и да било аритметични грешки или 

различия между предложените от участника единични и общи цени, както и 

калкулираната обща стойност, комисията няма да ги преизчислява, нито ще дава 

възможност за отстраняването им. Не се допуска посочване на нулеви стойности. 

При наличие на такива обстоятелства, участникът се отстранява от участие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДАТА: _____________ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОДПИС и ПЕЧАТ  

 

________________________ 

 (име и фамилия) 

 _______________________________                                                                      

(длъжност на представляващия участника) 
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Приложение № 7 

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР 

 

№ …………………../…………………… г. 

 

 

Днес, ….......2019 год., в гр. София между  

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА, с адрес: Република 

България, гр. София, 1092, ул. „Дякон Игнатий“ № 3, ЕИК 000695324, 

представлявано от Красимир Дончев Каракачанов, в качеството на 

министъра на отбраната наричано по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна, 

и 

…………………………….. със седалище и адрес на управление: 

……………………………….., ЕИК …………………., представлявано от 

……………………, в качеството на ………………………….., наричано за 

краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,  

             Във връзка с проведена открита процедура за възлагане на 

обществена поръчка с предмет „ Придобиване на активно оборудване за 

компютърни мрежи“, на основание чл.112 от ЗОП и Решение 

№____/___.___._____ г., издадено от Министъра на отбраната за определяне 

на ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка, публикувано под 

№……………… в РОП,  се сключи настоящия договор за следното: 

 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 

Чл.1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема 

срещу възнаграждение да достави: ( изписва се предмета на обособена/ите 

позиция/и за която/ито ще бъде сключен договора ), наричани за краткост 

„стока“. 

(2)  Наименованието и количество на стоките за доставка са съгласно 

Предложение за изпълнение на поръчката – Приложения № 1 и ценово 

предложение – Приложение № 2 към настоящия договор. 
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II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл.2. (1) Общата стойност на договора е …………..(…………….) лева 

без включен ДДС и …………….(……………..) с вкл.ДДС и включва всички 

разходи по изпълнението на предмета на поръчката. 

(2) Общата стойност и единичните цени, посочени в ценовото 

предложение – Приложение № 2 към договора, са окончателни. 

Възложителят заплаща на Изпълнителя цената в български лева. 

Чл.3. Възложителят заплаща на Изпълнителя цената по чл.2 от 

договора по банков път, с платежно нареждане, по сметка: 

  

Банка:  

IBAN:  

BIC: 

 

в срок до 30 ( тридесет) дни след представяне на документите, 

удостоверяващи изпълнението на доставката съгласно чл.4 от настоящия 

договор. 

Чл.4. Възложителят заплаща цената по договора след представяне в 

дирекция „Отбранителна аквизиция“- МО от Изпънителя на следните 

документи: 
- Оригинал на надлежно оформена фактура и подписана от 

представители на Изпълнителя и ръководителя на крайния получател; 

- Оригинал на подписан от упълномощени представители на 

Изпълнителя и Възложителя „Приемо – предавателен протокол “, 

удостоверяващ изпълнението на извършените по договора доставка. 

 - Акт за приемане и предаване на дълготрайни материални активи и/или 

складова разписка за приемане/предаване на материални запаси (съгласно 

Закона за счетоводството); 

 

III. СРОК И МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА. 

 

Чл.5.  Срокът за изпълнение на доставката е ………..(…………….) 

календарни дни, считано от датата на сключване на договора. ( съобразно 
предложението на участника избран за изпълнител) 

 

Чл.6. Място за изпълнение на доставката: 

(ще бъде посочено съответно за конкретната обособена/и позиция/и ) 
 

IV. ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА 

 

Чл.7. Правото на собственост и риска върху стоката преминават върху 

Възложителя след доставката до крайния получател и подписването на 

приемо – предавателен протокол. 
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 V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 

Чл.8. Изпълнителя е длъжен да изпълнява задълженията си по 

договора с грижата на добър търговец и да упражнява всичките си права с 

оглед защита интересите на Възложителя. 

Чл.9. Изпълнителя е длъжен да достави стоката нова, неупотребявана, 

нерециклирана и не спряна от производство. 

Чл.10.  Изпълнителя е длъжен да достави стоката по количество, 

качество и в срок, уговорени в насточщия договор. 

          Чл.11.   Изпълнителят е длъжен да уведоми Възложителя поне 5 (пет) 

работни дни преди датата на доставка на стоката. 

          Чл.12.     Изпълнителят е длъжен за своя сметка да достави и предаде 

стоката до крайния получател и да подпише приемо - предавателен 

протокол. 

          Чл.13.    Да участва със свой представител в комисиите за оценка на 

съответствието. 

          Чл.14.  Да изпраща свой представител за участие в процедури по 

рекламация и за подписване на „Акт за рекламация“(Приложение № 5). 

          Чл.15.  Да изпраща свой представител за отстраняване на възникнали 

проблеми при крайния потребител, от сертифициран представител на 

Изпълнителя – до 24 часа след уведомяването му. 

          Чл.16.   Изпълнителят има право да получава плащания по договора, 

в съответствие с договорените срокове и условия. 

          Чл.17. Изпълнителят има право да поиска съдействие от Възложителя 

чрез дирекция „Отбранителна аквизиция“ с оглед точното изпълнение на 

задълженията си по договора. 

 

 VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 

Чл.18. Възложителят е длъжен след писмено известие от Изпълнителя 

да осигури свои представители на крайният получател на мястото на 

изпълнение на доставката на стоката. 
          Чл.19.  Възложителят е длъжен да приеме извършените доставки при 

условията посочени в договора. 

           Чл.20.    Възложителят е длъжен, след приемането на извършената 

доставка на стоката да заплати на Изпълнителя договорената цена съгласно 

условията и сроковете, посочени в договора.    

 Чл.21.  Възложителят има право да предявява рекламации към 

Изпълнителя за неизправности и дефекти по оборудването в рамките на 
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договорения гаранционен срок. 

     Чл.22. Възложителят има право да откаже приемането на  доставката, 

в случай че част от нея или изцяло не съответства на договореното качество. 

           Чл.23.  Възложителят има право да задържи от сумата на гаранцията 

за изпълнение суми равни на размера на начислените неустойки и 

обезщетения по настоящия договор, поради пълно или частично 

неизпълнение на задълженията на Изпълнителя. 

 

VII. КАЧЕСТВО НА СТОКАТА, ГАРАНЦИОНЕН СРОК И 

РЕКЛАМАЦИИ 

 

          Чл.24.  Доставяната стока предмет на договора/договорите, трябва да 

съответства на техническите и функционалните изисквания, посочени в 

Приложение № 1, неразделна част от договора. 

Чл.25.  (1) Представител на Възложителя по отношение на контрола 

на качеството (оценка на съответствието) е Институт по отбрана „Професор 

Цветан Лазаров“ с адрес: гр.София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“№2, 

факс:02/9221808. 

       (2)     Оценяване на съответствието на досатавяните продукти се 

извършва от комисия, съставена от представители на Институт по отбрана 

(ИО), изпълнителя и крайния получател. Комисията се сформира от 

директора на Институт по отбрана в срок до 5 (пет) работни дни след 

получаване в ИО на уведомление за готовност за доставка от Изпълнителя 

по договора. 

       (3)   При констатирано съответствие на доставените стоки с 

изискванията на договора, комисията по ал.2 изготвя „Протокол за оценка 

на съответствието“- Приложение   №8. 

      (4)   При констатирано несъответствие на доставените стоки с 

изискванията на договора, комисията по ал.2 изготвя Констативен протокол 

и стоките не се предлагат за приемане от крайния получател. 

      (5)     Протоколът по ал.4 се подписва от членовете на комисията 

по ал.2. В случай, че член на комисията не е съгласен с направените в 

протокола констатации, същия го подписва с особено мнение, което прилага 

към констативния протокол в писмена форма. 

      (6)  В случаите по ал.4, Изпълнителят е длъжен да замени 

несъответстващите на изискванията стоки с такива, отговарящи на 

изискванията на договора. 

       (7) Утвърдения Протокол за оценка на съответствието е основание 

за съставяне и подписване на приемо-предавателен протокол. 

Чл.26. (1) При доставката Изпълнителят представя на комисията по 

чл.25,ал.2,от настоящия договор,   следните документи: 

1. Документ, удостоверяващ качеството на стоката, издаден от 

производителя. 
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2. Декларация за съответствие с изискванията на договора, 

съгласно БДС EN ISO/IEC 17050-1:2010 или еквивалентно/и, 

издадена от Изпълнителя. 

3. Гаранционна карта на стоката, с упоменати номер, партида или 

друго, идентифициращо доставената стока, издадени от 

Изпълнителя. 

               (2)  Всички документи на чужд език да бъдат придружавани с 

превод на български език. 

          Чл.27.  Изпълнителят издава гаранционни карти за доставената стока, 

като гаранционният срок за:…………….. е ………(………………..) месеца, 

считано от датата на подписване на приемо-предавателния протокол между 

Изпълнителя и представител на крайния получател. 

          Чл.28. (1) Управлението на рекламациите е в рамките на 

гаранционния срок. 

              (2)  Изпълнителят носи отговорност за настъпили дефекти само в 

случай, че дефектът не се дължи на неправилна експлоатация или на 

неспазване инструкциите на Изпълнителя за експлоатация. 

              (3)  В случай на рекламация, потребителят, експлоатиращ стоката, 

изготвя Телеграма – известие за несъответствие ( Приложение № 4 към 

договора) до Изпълнителя за предявяване на рекламация. В нея се уточняват 

датата и мястотоза извършване на анализ на причините, довели до 

рекламацията, и за изготвяне на Акт за рекламация. 

              (4)  Изпълнителят е длъжен при предявена рекламация да определи 

и изпрати свои представители за извършване анализ на причините, довели 

до отклонението от качествените характеристики на стоката, и за изготвяне 

и подписване на Акт за рекламация. 

              (5)     Резултатите от анализа се отразяват в  Акт за рекламация    ( 

Приложение № 5 към договора ) . Актът се подписва от представители на 

потребителя, екплоатиращ изделието, и представител на Изпълнителя по 

договора. 

              (6)     Срокът за закриване на рекламацията се уточнява в Акта за 

рекламация. 

              (7)  Рекламацията се счита за закрита с подписването от 

представители на потребителя, екплоатиращ изделието, и представител на 

Изпълнителя на Акт за въстановяване (Приложение № 6 към договора).   

              (8)    Разходите, свързани с въстановяването на рекламираните 

стоки, са за сметка на Изпълнителя. 

               

(9)  Задължението за своевременното организиране на дейностите по 

решаване на рекламациите е на потребителя. 

 

                    VIII. НЕУСТОЙКИ 
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 Чл.29. (1) В случай на неизпълнение или забавено изпълнение на 

задълженията си по настоящия договор, Изпълнителят дължи на 
Възложителя неустойка за забава в размер на 0,3 % (нула цяло и три 
процента) върху стойността на неизпълнената част за всеки просрочен ден, 
но не повече от 20 % /двадесет процента/ от общата стойност на договора 
без ДДС. 

  (2)   Изпълнителят дължи неустойка в размер на 0,3% (нула цяло и 

три процента) от стойността на рекламираната стока за всеки просрочен ден 
в случай, че не изпълни в срок предвиденото в Акта за рекламация, но не по-
вече от 20% /двадесет процента/ от договорната стойност на рекламираната 
стока без ДДС. 

  (3) Изпълнителят дължи неустойка в размер на договорната стойност 

рекламираната стока, ако не изпълни предвиденото в Акта за рекламация 
заедно с обезщетение за претърпените вреди над размера на неустойката. 

 (4) При разваляне на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият 

дължи неустойка в размер на 20 % от общата стойност на договора без ДДС. 

 (5) Възложителя дължи неустойка при забава в плащането на 

договорната цена в рамер на законната лихва, след изтичане на срока по чл.3 

от настоящия договор. 

            (6)  Изплащането на неустойка не лишава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от 

правото си да търси реално изпълнение на договора, освен ако договорът е 

развален. 

            (7) Страните запазват правото си да търсят обезщетение за вреди по 

общия ред, ако са претърпели вреди по-големи от размера на изплатените 

неустойки по реда на този раздел. 

    

  X. ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 

Чл.30. (1) Като гаранция за изпълнение на задълженията по договора 

Изпълнителя представя при подписване на договора ……….(внесена 
парична сума, банкова гаранция или Застраховка, обезпечаваща 
изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя – 
(формата се избира от Изпълнителя) в размер на 
……………..(………………)лева, представляващи 5% (пет процента) от 
стойността на договора без ДДС. Гаранцията за изпълнение следва да бъде 
със срок на валидност не по-малък от 60 (шестдесет) календарни дни след 
крайния срок за изпълнение на договора. 

 

 (2)   Възложителят освобождава част от гаранцията за изпълнение в 

размер на 60% (шестдесет процента ) от стойността ѝ, равняваща се на 
…………….(………………..)лева, в срок от 30 (тридесет) дни, след 
приемане на доставката на стоката и подписване на Приемо-предавателен 
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протокол, при условие че сумите  по гаранцията не са задържани, или не са 

настъпили условия за задържането им. 

 (3)   Възложителят окончателно освобождава остатъчната сума по 

гаранцията в срок от 60 (шестдесет) календарни дни, след изтичане на 
гаранционния срок на стоката, посочен в чл.27 от настоящия Договор, при 
условие, че Изпълнителя е изпълнил всички свои задължения по Договора 
и сумите по гаранцията не са задържани, или не са настъпили условия за 
задържането им. 

 (4)   Гаранцията за изпълнение служи за обезпечаване на точното и 

своевременно изпълнение на задълженията на Изпълнителя по договора. 

 (5)  Когато гаранцията за изпълнение е под форма на банкова 

гаранция, изискването е банковата гаранция да бъде безусловна и 
неотменима, като текстът ѝ се съгласува предварително с Възложителя. 

          (6)  В случай, че банковата гаранция е издадена от банка, намираща се 

извън територията на Република България, същата да бъде авизирана или 
потвърдена от банка, намираща се на територията на Република 
България.(когато е приложимо) 

(7)  Изискванията за гаранция за изпълнение под формата на 

застрахователна полица са съгласно Приложение № 7 към настоящия 
договор.    
        Чл.31. Възложителят не дължи лихви, такси, комисионни или каквито 

и да било други плащания върху сумата по представената гаранция за 

изпълнение, независимо от формата, под която е представена. 

        Чл.32. В случай на задържане от Възложителя на суми от гаранцията за 

изпълнение по чл.23 от Договора, Изпълнителят е длъжен в срок до 14 

(четиринадесет) дни да допълни своята гаранция до размера ѝ, уговорен в 

чл.30,ал.1 от настоящия договор. 

        Чл.33.  Сметката на Възложителя е: дирекция „Финанси“ – МО, 

Българска Народна Банка, IBAN: BG 96 BNBG 9661 3300 1522 01, BIC: 

BNBG BGSD. 

 

 

         XI. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА 

 

        Чл.34. (1) Страните не носят отговорност за пълно или частично 

неизпълнение на своите задължения по настоящия договор, ако 

неизпълнението е възникнало като пряко следствие от действието на  

непреодолима сила: стихийни бедствия, военни действия, блокади, ембарго, 

земетресения и други обстоятелства с форсмажорен характер. Настъпването 
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на такива обстоятелства се доказва с надлежно оформен документ от 

компетентен държавен орган. 

(2)  За непреодолима сила се смята всяко обстоятелство, 
настъпило след сключване на договора, което е извън разумния контрол на 
страните и не е могло да се предвиди и предотврати, или ако е било 
предвидимо, не е било предотвратимо. 

(3) Страната, която се позовава на непреодолима сила, трябва в 
тридневен срок от настъпването на форсмажорното обстоятелство писмено 
да уведоми насрещната страна. При неизпълнение на това задължение 

страната не може да се позовава на непреодолима сила. 
(4) Страната, която е в забава не може да се позовава на 

непреодолима сила. 
 
 
XII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

 

      Чл.35.(1) Договорът се прекратява: 
1. С изтичане на уговорения в чл.5,ал.2 срок на договора. 
2. След изпълнение на задълженията на страните по договора, но 

не по-късно от срока, посочен в чл.5,ал.2 от същия. 
3. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена 

форма, с предизвестие от 14 (четиринадесет) дни. 
4. При виновно неизпълнение на задълженията на една от 

страните по договора – с 14 (четиринадесет) дневно писмено 
предизвестие от изправната до неизправната страна. 

5. При констатиран  конфликт на интереси – с изпращане на 
едностранно 14 (четиринадесет) дневно писмено предизвестие 
от Възложителя до Изпълнителя. 

6. Незабавно от Възложителя с прекратяване на юридическото 
лице на Изпълнителя, страна по договора, без правоприемство. 

7. При започване на процедура по ликвидация на Изпълнителя 
или на член на обединението.(когато е приложимо) 

8. При откриване на производство за обявяване в несъстоятелност 

на Изпълнителя на член на обединението.(когато е 
приложимо) 

               (2) Възложителя може да прекрати договора без предизвестие, без 
дължими неустойки и обезщетения, когато Изпълнителя:                         
                
                1. Забави изпълнението на някое от задълженията си по              

договора               с повече от 20 (двадесет) дни. 
                2.  Не отстрани в разумен срок, определен от Възложителя в 

договора, констатираните недостатъци. 
                3.   Не изпълни точно някое от задълженията си по договора. 
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               (3) Възложителя може да прекрати договора едностранно с 15 
(петнадесет) дневно писмено предизвестие, без дължими неустойки и 
обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка. 
Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения  
между страните за извършените от страна на Изпълнителя и одобрени от 
Възложителя до момента на предизвестието дейности по изпълнение на 
договора. 
              (4) Договорът се прекратява от Възложителя без предизвестие - с 
уведомление, отправено до Изпълнителя, когато се установи, че 
Изпълнителят е дружество, което е регистрирано в юрисдикция с 
преференциален данъчен режим или е лице, което е контролирано от 

дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим. 
В този случай Възложителят не дължи нито връщане на гаранцията за 
изпълнение, нито заплащане на цената по чл. 2 от договора, а получените от 
Изпълнителят плащания подлежат на незабавно възстановяване заедно със 
законната лихва. 
 
 
 
              XIII. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

     

       
       Чл.36.   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. 37. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да дава публични изявления и 

съобщения, да разкрива или разгласява каквато и да е информация, която е 

получил във връзка с извършване на доставките, предмет на този Договор, 

независимо дали е въз основа на данни и материали на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или 

на резултати от работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без предварителното писмено 

съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което съгласие няма да бъде безпричинно 

отказано или забавено. 

       

        Чл. 38. Никоя от Страните няма право да прехвърля никое от правата и 

задълженията, произтичащи от този Договор, без съгласието на другата 

Страна. Паричните вземания по Договора [и по договорите за 

подизпълнение] могат да бъдат прехвърляни или залагани съгласно 

приложимото право. 

    Чл. 39. Този Договор може да бъде изменян само с допълнителни 

споразумения, изготвени в писмена форма и подписани от двете Страни, в 

съответствие с изискванията и ограниченията на ЗОП. 
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      Чл. 40. В случай на противоречие между каквито и да било уговорки 

между Страните и действащи нормативни актове, приложими към предмета 

на Договора, такива уговорки се считат за невалидни и се заместват от 

съответните разпоредби на нормативния акт, без това да влече нищожност 

на Договора и на останалите уговорки между Страните. Нищожността на 

някоя клауза от Договора не води до нищожност на друга клауза или на 

Договора като цяло. 

  Чл. 41. (1) Всички уведомления между Страните във връзка с този 

Договор се извършват в писмена форма и могат да се предават лично или 

чрез препоръчано писмо, по куриер, по факс, електронна поща. 

(1)За целите на този Договор данните и лицата за контакт на Страните 

са, както следва: 

(2) 

1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

Адрес за кореспонденция: ………………………………………….  

Тел.: …………………………………………. 

Факс: ………………………………………… 

e-mail: ……………………………………….. 

Лице за контакт: …………………………………………. 

 

2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  

Адрес за кореспонденция: …………………. 

Тел.: …………………………………………. 

Факс: ………………………………………… 

e-mail: ……………………………………….. 

Лице за контакт: …………………………………………. 

 

(3) За дата на уведомлението се счита: 

1. датата на предаването – при лично предаване на уведомлението; 

2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по 

пощата; 

3.  датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка – при 

изпращане по куриер; 

3. датата на приемането – при изпращане по факс; 

4. датата на получаване – при изпращане по електронна поща.  

 

(4) Всяка кореспонденция между Страните ще се счита за валидна, 

ако е изпратена на посочените по-горе адреси (в т.ч. електронни), чрез 

посочените по-горе средства за комуникация и на посочените лица за 

контакт. При промяна на посочените адреси, телефони и други данни за 

контакт, съответната Страна е длъжна да уведоми другата в писмен вид в 

срок до 7 (седем)] дни от настъпване на промяната. При неизпълнение на 

това задължение всяко уведомление ще се счита за валидно връчено, ако е 
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изпратено на посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за 

комуникация и на посочените лица за контакт. 

(5) При преобразуване без прекратяване, промяна на 

наименованието, правноорганизационната форма, седалището, адреса на 

управление, предмета на дейност, срока на съществуване, органите на 

управление и представителство на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият се задължава 

да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в срок до 7 (седем)] дни от 

вписването ѝ в съответния регистър. 

      Чл. 42. За неуредените в този Договор въпроси се прилагат разпоредбите 

на действащото българско законодателство. 

       Чл.  43. Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до 

него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото 

тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и 

споровете за попълване на празноти в Договора или приспособяването му 

към нововъзникнали обстоятелства, ще се уреждат между Страните чрез 

преговори, а при непостигане на съгласие – спорът ще се отнася за решаване 

от компетентния български съд. 

 
                   Настоящият договор се състави и подписа в 2 (два) еднообразни 
екземпляра – по един за всяка от страните. 
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Приложения: 

 

 Към този Договор се прилагат и са неразделна част от него следните 

приложения: 

 

Приложение № 1 - Предложение за изпълнение на поръчката. 
Приложение № 2 - Ценово предложение за изпълнение на поръчката. 
Приложение № 3 - Образец на Приемо-предавателен протокол. 

Приложение № 4 - Образец на Телеграма-известие за 
несъответствие. 

Приложение № 5 - Акт за рекламация. 
Приложение № 6 - Акт за възстановяване. 
Приложение № 7 - Изисквания към гаранцията за изпълнение,               
представена като застрахователна полица. 
Приложение № 8 - Протокол за оценка на съответствието. 

 

 

 

 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                         

 

МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА  

 

 

                                      /….…………………../                                                                                                                          

 

КРАСИМИР ДОНЧЕВ КАРАКАЧАНОВ                                                                                                                                                                                                               

 

 

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ФИНАНСИ”  

  

 

ТОДОР МЕТОДИЕВ ГЕЛЕВ 

ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

 

 

 

 

/….…………………../                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 



49 

 

 

 
                                                                                                  Приложение № 1                                                               

    към договор ……………2019 г. 

 

 

 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 
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                                                                                                                                    Приложение № 2 

към договор ……………2019 г. 

 

 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
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Приложение № 3  

към договор ……………..………2019 г. 

 

 

УТВЪРЖДАВАМ: 

Командир на в.ф. .................. 

гр. ............................. 

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

/печат, звание, подпис, фамилия/ 

 

ПРИЕМО-ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ 

 

Днес, .......................г., комисия в състав: 

Председател ............................................................................................     ЕГН 

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

/звание, име, презиме, фамилия/ 

и членове:1.........................................................................................     

ЕГН............................. 

/звание, име, презиме, фамилия/ 

2..........................................................................................    

ЕГН............................. 

/звание, име, презиме, фамилия/ 

3..........................................................................................    

ЕГН............................. 

/звание, име, презиме, фамилия/ 

назначена със заповед №............/..................г. на Командира на в.ф. 

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

ПРИЕ, а ………………………………………., представляван от 

............................................... с ЕГН ……………….. и лична карта № ….………….., 

издадена от ………………… на .................. 

ПРЕДАДЕ следното: 

……………………………………………………………………………………………

…………. 

 

(Описва се извършената доставка/услуга по договора) 
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                                                                                                         Приложение № 3  

към договор ……………..………2019 г. 

 

 

 

Настоящият протокол е изготвен в 4 (четири) еднакви екземпляра – един за в.ф. 

 ..........................., един за .............................................. (Изпълнителя) и два за 

Дирекция „Отбранителна аквизиция” - МО. 

 

Предал:......................................Приела комисия в състав: 

/име на фирмата/ 

....................................................Председател:...................................................... 

/печат, подпис, фамилия//печат, звание, подпис, фамилия/ 

 

и членове : 

                                                                       

1........................................................ 

/звание, подпис, фамилия/ 

 

2.....................................................

... 

/звание, подпис, фамилия/ 

 

3.....................................................

.. 

/звание, подпис, фамилия/ 
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Приложение № 7  

към договор ………………….…………2019 г. 

 

Изисквания при гаранция за изпълнение под формата застраховка 

 

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 застраховането (бр. 102 на ДВ от 29.12.2015 г.). 

3. Всички разходи за избор на Застраховател, сключване на застраховката и 

заплащане на застрахователната премия са за сметка Застрахования (изпълнител по 

договора за доставка/услуга/строителство).  

4. Застрахователната премия да е платена от Застрахования еднократно в 

пълен размер, като копие от платежния документ се представи на Бенифициента.  

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/услуга/строителство, 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.  

6. При договорена възможност за частично/поетапно изпълнение на договора 

за доставка/услуга/строителство, може да се редуцира размерът на 

застрахователната сума, посочен в застрахователната полица. Редуцирането може 

да се извърши в застрахователната полица само след писмено подписано и 

подпечатано уведомление от Министерство на отбраната към застрахователя.  

7. При удължаване срока на гаранцията, Изпълнителят по договора за 

доставка/услуга/строителство 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  
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                                                                                                          Приложение № 7  

към договор ………………….…………2019 г. 

покритие и всички останали условия по застрахователната полица остават 

непроменени. При представяне на нова застрахователна полица, същата следва да 

влиза в сила от деня, следващ изтичане на предишната застрахователна полица, като 

всички останали изисквания към нейното съдържание се запазват.  

8. Самоучастие на Застрахования по застрахователната полица не се допуска. 

9. Всички права и задължения на Застрахователя, Застрахования и 

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

в други документи. 

10. При регламентиране в полицата на условията за прекратяване на 

покритието по дадена полица, покритието да се прекратява при настъпване на най-

ранното от следните обстоятелства: 

10.1 изтичане срока на застрахователната полица, съответно на издадените 

към нея добавъци/анекси за удължаването й (ако има такива); 

10.2. връщане на оригинала на застрахователната полица от Бенефициента на 

Застрахователя с писмено уведомление от Бенефициента до Застрахователя. 

11. Застрахованият има право да предостави на Застрахователя копие на 

сключения с Министерство на отбраната договор за доставка/услуга/строителство 

и всички други необходими документи свързани с него, с изключение на тези, които 

съдържат класифицирана информация или друга информация, която е защитена със 

закон. 

12. Проектът на полица се съгласува предварително от Бенефициента преди 

приемане на застрахователната полица като гаранция за изпълнение. 
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Приложение № 4 

към договор ………………….…………2019 г. 

 

 

УТВЪРЖДАВАМ: 

КОМАНДВАЩ СКС 

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

___.___._____г. 

ТЕЛЕГРАМА – ИЗВЕСТИЕ 

ЗА НЕСЪОТВЕТСТВИЕ 

№ .............. / ___.___._____г. 

 

ДО: ……………………………. 

 

Уведомяваме Ви, че по време на …………………….. (експлоатация/съхранение), 

изделието ................................................. заводски №  

                                                          (наименование на изделието)                   

…….., серия ......... , партида …….. (или друго идентифициращо изделието), произведено / 

доставено от ………………….. (производител / Изпълнител) по Договор № 

…………./___.___._____г. , между Министерство на отбраната и „……………………………“, с 

гаранционен срок …………. (……………) месеца по гаранционна карта издадена от Изпълнителя 

по горепосочения договор, в сила от ___.___._____г., има отклонения от качествените 

характеристики. 

Моля на ___.___._____г. да изпратите Ваш/и представители на 

...................................................................... за извършване на анализ на причините 

                       (посочва се мястото) 

довели до рекламацията и изготвяне на Акт за рекламация. 

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

………………................................................... 

 (подпис и печат) 

___.___._____г. 

Отпечатано в ___ екземпляра: 

Екз. № __ за ___________________; 

Копие за _____________________; 

 

Изготвя се от потребителя, експлоатиращ (съхраняващ) техниката, в случай на 

рекламация! 
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Приложение № 5 

към договор ………….…….………2019 г. 

 

УТВЪРЖДАВАМ: 

КОМАНДВАЩ СКС 

 

……….........................  

___.___._____г. 

АКТ ЗА РЕКЛАМАЦИЯ 

№ ___ / ___.___._____г. 

за ....................................................................................................................... 

(наименование на несъответстващото изделие) 

Днес ___.___._____г., Комисия, назначена със заповед № ........... / ___.___._____г., на 

……………………………………….…………, в състав: 

Председател: ...................................... от ................................................. 

и Членове: 

1.  ..................................................... от …...........................................; 

2.  ..................................................... от …...........................................; 

3.  ..................................................... от …........................................... 

 по договор № _____ / __.__.____г. от „………………“, се събра и разгледа причините за 

отклонението от качествените характеристики на изделието. 

 

КОМИСИЯТА УСТАНОВИ: 

1. ................................................. заводски № ……... , серия ......... , партида …….. 

           (наименование на изделието) 

(или друго идентифициращо изделието), произведено / доставено от „…………………..“ 

(производител / Изпълнител) по Договор № _____ / ___.___._____г. между Министерство на 

отбраната и „…………………………………………………..“ с гаранционен срок …………. 

(……………) месеца по гаранционна карта издадена от Изпълнителя по горепосочения договор, 

в сила от ___.___._____г., има отклонение от качествените характеристики. 

Изделието е отработило ................................ от …………………………………... 

2. Описание на дефекта на изделието: 

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

(дата и обстоятелства, при които е открит дефектът, кратко описание на последния, 

предполагаеми причини и последствия от дефекта) 

3. Списък на дефектиралите агрегати и части: 

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

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

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

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА КОМИСИЯТА: 

Въз основа на гореизложеното, Комисията реши: 

1. Изделието не е годно за по-нататъшна експлоатация и подлежи на: 

…………………………………………………………………………………….…… 

(ремонт - посочва се видът на ремонта и къде трябва да се извърши той – на място или при 

Изпълнителя по Договора, замяна с ново) 

2. Дефектът е вследствие на: 
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към договор ………………….…………2019 г. 

 

 

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

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

(производствен дефект, нарушаване правилата за експлоатация и др.) 

3. За възстановяване на изделието са необходими следните резервни части и материали: 

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

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

4. Ремонтът (замяната) на изделието да се извърши за сметка на: 

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

(Изпълнителя по договора) 

5. За закриване на рекламацията е необходимо Изпълнителят по Договор № _____ / 

___.___._____г., в срок от ___.___._____г. до ___.___._____г. да възстанови работоспособността 

на изделието. 

6. Рекламацията се счита за закрита с двустранното подписване от представители на потребителя, 

експлоатиращ техниката, и представител на Изпълнителя на Акт за възстановяване. 

Към акта се прилагат материалите, потвърждаващи обосноваността на рекламацията: 

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

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

(фотографии, образци, резултати от анализи и др.) 

 

Комисия на потребителя: 

Председател: 

………………… / …………………………………………………………… 

(подпис, име, презиме и фамилия) 

 

и Членове: 

1. ………………… / ………………………………………………………… 

(подпис, име, презиме и фамилия) 

2. ………………… / ………………………………………………………… 

(подпис, име, презиме и фамилия) 

3. ………………… / ………………………………………………………… 

(подпис, име, презиме и фамилия) 

 

Представител на Изпълнителя по договора (в случай, че такъв е присъствал): 

………………… / …………………………………………………………… 

(подпис, име, презиме и фамилия) 

 

Отпечатано в ___ екземпляра: 

Екз. № __ за ___________________; 

Копие за _____________________;
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Приложение № 6  

към договор …………………………2019 г. 

 

УТВЪРЖДАВАМ: 

КОМАНДВАЩ СКС 

 

……….........................  

___.___._____г. 

АКТ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ 

 

1. На основание Акт за рекламация № ____ / ___.___._____г., 

 

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

(наименование на изделието, повредения блок, възел, част, агрегат от изделието) 

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

(наименование на изделието, повредения блок, възел, част, агрегат от изделието) 

2. Дата на откриване на неизправността: ___.___._____г. 

3. Изделието е отработило: 

 - от началото на експлоатацията: ……………………………. 

 - от предишен дефект: ............................................................... 

4. Описание на неизправността: …………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………. 

5. Извършени са следните ремонтни дейности: ........................................................ 

…………………………………………………………………………………………. 

6. Възстановеното изделие е прието от: 

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

(трите имена на представител/и на потребителя) 

7. Изделието се счита за възстановено и годно за експлоатация, считано от ___.___.______г. 

8. Разходите по възстановяване на изделието са за сметка на: 

 - Изпълнителя по договора ………………………………………………………… 

 - потребителя ………………………………………………………………………... 

9. С двустранното подписване на настоящият акт, Рекламацията се счита за закрита. 

 

Представител/и на Изпълнителя по договора: 

………………… / …………………………………………………………… 

(подпис, име, презиме и фамилия) 

 

Представител/и на потребителя: 

………………… / …………………………………………………………… 

(подпис, име, презиме и фамилия) 

 

Отпечатано в ___ екземпляра: 

Екз. № _ за ___________________; 

Копие за _____________________; 
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УТВЪРЖДАВАМ                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                 Приложение № 8 

към договор …………………………2019 г.                                                   

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

 
звание, подпис, фамилия 

................................ г. 

ПРОТОКОЛ 
 

ЗА ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО 

 

№ ...................... 

 

Днес, ........... г., комисия в състав: 

Председател ...................................... от Института по отбрана - МО 

и членове: 

1. ...................................... 

2. ...................................... 

3. ...................................... 

на основание Договор № ......... г. се събра за установяване на съответствието на качеството на 

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

 

Отбранителните продукти са доставени по Договор № ........./......... г., сключен между 

Министерство на отбраната (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 отбранителни продукти 

отговарят на изискванията на договор № ...... , въз основа на което 

 

ПРЕДЛАГА: 

 

Потребителят 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 № 11 

 

 

Указания за подготовката и предоставянето на Единен европейски документ 

за обществени поръчки (ЕЕДОП) 

 

Участниците в настоящата процедура трябва да подадат еЕЕДОП в 

електронен вид. еЕЕДОП може да бъде представен електронно по един от 

следните варианти: 

1. Първи вариант: 

Чрез информационната система за попълване и повторно използване на 

еЕЕДОП. Информационната система за еЕЕДОП е безплатна и може да се 

достъпи чрез Портала за обществени поръчки, секция „РОП и е-услуги“/ 

Електронни услуги на Европейската комисия (ЕЕДОП/ESPD), както и директно 

на адрес https://ec.europa.eu/tools/espd. 

При попълване на еЕЕДОП по този вариант следва да се изпълни следното: 

Първо - предоставения еЕЕДОП във формат XML трябва да се свали от 

сайта на Възложителя на устройство (персонален компютър) на 

заинтересованото лице. 

Второ – Заинтересованото лице трябва да отвори следния линк 

https://ec.europa.eu/tools/espd, да избере български език, с което действие се влиза в 

системата за електронно попълване на еЕЕДОП, като се отваря следният 

прозорец (фиг. 1).  
Фиг. 1 

 
                                                                                                                            

https://ec.europa.eu/tools/espd
https://ec.europa.eu/tools/espd
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   Приложение № 11 

 

 

 

 

 

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

(фиг. 2).  
Фиг.2 

 
 

След маркиране на бутона „Икономически оператор“, Системата дава 

възможност за избор на три варианта – „Заредите файл ЕЕДОП“, „Обедините два 

ЕЕДОП“ и „Въведете отговор“. Трябва да се избери вариант „Заредите файл 

ЕЕДОП“ (фиг. 3).  
Фиг.3 
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 Приложение № 11 

 
 

 

След като се маркира горепосоченият бутон излиза прозорец „Качете 

искане за ЕЕДОП“, кликва се върху прозореца „Browse“, след което се избира от 

устройството на заинтересованото лице, сваленият от него еЕЕДОП във формат 

XML(фиг. 4). 
Фиг.4 
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                                                                                                   Приложение № 11 

 

 

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

еЕЕДОП. Следва се електронния образец като се попълват раздели: 

1. Процедура; 

2. Изключване; 

3. Подбор; 

4. Край. 

След попълването на всички раздели се избира опцията „Преглед“ (фиг. 5). 
фиг. 5. 

 
 

 

Четвърто – След завършване на попълването, системата дава възможност 

еЕЕДОП да се съхрани в два формата: XML или PDF, като се запаметява на 

устройството на потребителя и в двата формата (фиг. 6). 
фиг. 6 
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Приложение № 11 

 

 

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

имат задължение да подпишат еЕЕДОП или се разпечатва на хартиен носител, 

подписва се и се подпечатва, сканира се (снима се). 

Шесто – Получения от горните действия файл – еЕЕДОП се прилага на 

подходящ оптичен носител (CD, DVD, CD-R, DVD-R, USB, линк и др.), който се 

поставя в запечатаната, непрозрачна опаковка съгласно т. 3.3. от документацията, 

с която се представя офертата. 

2. Втори вариант: 

Втората възможност за предоставяне е чрез осигурен достъп по електронен 

път до изготвения и подписан електронно еЕЕДОП (линк). В този случай 

документът следва да е снабден с т.нар. времеви печат, който да удостоверява, че 

ЕЕДОП е подписан и качен на интернет адреса, към който се препраща, преди 

крайния срок за получаване на офертите, като участникът задължително посочва 

този интернет адрес в описа на документите. 
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Приложение № 12 

  ДЕКЛАРАЦИЯ  
                                         

по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) 
Долуподписаният/ата: 

1. ............................................................................................................................(име, презиме, фамилия) 

ЕГН/ЛНЧ/официален личен идентификационен номер или друг уникален елемент за установяване на 

самоличността .......................................,дата на раждане: ...................................................., гражданство/а: 

......................................................, постоянен адрес: ....................................................,  или адрес: 

..........................................................,(за чужди граждани без постоянен адрес) 

в качеството ми на: 

 законен представител  

 пълномощник 

на .......................................................... (посочва се наименованието, както и правноорганизационната 

форма на юридическото лице или видът на правното образувание) с ЕИК/БУЛСТАТ/ номер в съответния 

национален регистър ................, вписано в регистъра при .............................................., 

ДЕКЛАРИРАМ: 

І. Действителни собственици на представляваното от мен юридическо лице/правно образувание са 

следните физически лица: 

1. .................................................................... ЕГН/ЛНЧ: ............................, дата на раждане………, (име, 

презиме, фамилия)..............., гражданство/а: ........................................................ (посочва се всяко 

гражданство на лицето), държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или 

държавата по гражданството: ............................, постоянен адрес: ....................................................., или 

адрес: ........................................................... (за лица без постоянен адрес на територията на Република 

България), което е: 

 лице, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите, дяловете или правата на 

глас, включително посредством държане на акции на  приносител, съгласно § 2, ал. 1, т. 1 от 

допълнителните  разпоредби на ЗМИП;  

 лице, упражняващо контрол по смисъла на § 1в от допълнителните разпоредби на Търговския закон 

(посочва се конкретната хипотеза) ................................................................; 

 лице, упражняващо решаващо влияние при вземане на решения за определяне състава на 

управителните и контролните органи, преобразуване, прекратяване на дейността и други въпроси от 

съществено значение за дейността, съгласно § 2, ал. 3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;  

 лице, което упражнява краен ефективен контрол чрез упражняването на права чрез трети лица, 

включително, но не само, предоставени по силата на упълномощаване, договор или друг вид сделка, както 

и чрез други  правни форми, осигуряващи възможност за упражняване на решаващо влияние чрез трети 

лица, съгласно § 2, ал. 4 от допълнителните разпоредби на ЗМИП; 

 (посочва се конкретната категория) учредител, доверителен собственик, пазител, бенефициер или 

лице, в чийто главен интерес е създадена или се управлява доверителната собственост, или лице, което в 

крайна сметка упражнява контрол над доверителната собственост посредством пряко или косвено 

притежаване или чрез други средства, или лице, заемащо длъжност, еквивалентна или сходна с предходно 

посочените; 

 лице, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или дейност и което 

отговаря най-малко на някое от условията, посочени в § 2, ал. 1, т. 1 – 3 от допълнителните разпоредби на 

ЗМИП; 

 лице, изпълняващо длъжността на висш ръководен служител, когато не може да се установи друго 

лице като действителен собственик; 
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                                                                                                                               Приложение № 12 

 

 

 друго (посочва се).................................................. 

Описание на притежаваните права: ....................................... 

2. ..................................................................... (име, презиме, фамилия), ЕГН/ЛНЧ: ........................., дата на 

раждане: .................., гражданство/а: ......................................................... (посочва се всяко гражданство на 

лицето), държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по 

гражданството: ......................................., постоянен адрес: .......................................... 

или адрес: ............................................................ (за лица без постоянен адрес на територията на Република 

България), което е: 

 лице, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите, дяловете или правата на 

глас, включително посредством държане на акции на приносител, съгласно § 2, ал. 1, т. 1 от 

допълнителните разпоредби на ЗМИП;  

 лице, упражняващо контрол по смисъла на § 1в от допълнителните разпоредби на Търговския закон 

(посочва се конкретната хипотеза) ..................................................................; 

 лице, упражняващо решаващо влияние при вземане на решения за определяне състава на 

управителните и контролните органи, преобразуване, прекратяване на дейността и други въпроси от 

съществено значение за дейността, съгласно § 2, ал. 3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;  

 лице, което упражнява краен ефективен контрол чрез упражняването на права чрез трети лица, 

включително, но не само, предоставени по силата на упълномощаване, договор или друг вид сделка, както 

и чрез други правни форми, осигуряващи възможност за упражняване на решаващо влияние чрез трети 

лица, съгласно § 2, ал. 4 от допълнителните разпоредби на ЗМИП; 

 (посочва се конкретната категория) учредител, доверителен собственик, пазител, бенефициер или 

лице, в чийто главен интерес е създадена или се управлява доверителната собственост, или лице, което в 

крайна сметка упражнява контрол над доверителната собственост посредством пряко или косвено 

притежаване или чрез други средства, или лице, заемащо длъжност, еквивалентна или сходна с предходно 

посочените; 

 лице, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или дейност и което 

отговаря най-малко на някое от условията, посочени в § 2, ал. 1, т. 1 – 3 от допълнителните разпоредби на 

ЗМИП; 

 лице, изпълняващо длъжността на висш ръководен служител, когато не може да се установи друго 

лице като действителен собственик; 

 друго (посочва се) ............................ 

Описание на притежаваните права: ............................................................................................................... 

ІІ. Юридически лица или други правни образувания, чрез които пряко или непряко се упражнява контрол 

върху представляваното от мен юридическо лице/правно образувание, са: 

А. Юридически лица/правни образувания, чрез които пряко се упражнява контрол: 

............................................................................................., (посочва се наименованието, както и 

правноорганизационната форма на юридическото лице или видът на правното образувание) 

седалище: ....................................................................................., (държава, град, община), адрес: 

..............................................................., вписано в регистър ....................................................................., 

ЕИК/БУЛСТАТ или номер в съответния национален регистър ................................................................. 

Представители: 

1. ...................................................................(име, презиме, фамилия), ЕГН/ЛНЧ: ..........................., дата на 

раждане: ..............., гражданство/а: ................................... (посочва се всяко гражданство на лицето), 

държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по 

гражданството: ................................, постоянен адрес: .................................. 
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                                                                                                                                           Приложение № 12 
 

 

2. ................................................................... (име, презиме, фамилия), ЕГН/ЛНЧ: ........................, дата на 

раждане: ..........................., гражданство/а: ...................................., (посочва се всяко гражданство на 

лицето), държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по 

гражданството: .........................................., постоянен адрес: .............................................. или адрес: 

............................................................ (за лица без постоянен адрес на територията на Република България), 

начин на представляване: .............................................. (заедно, поотделно или по друг начин) 

Б. Юридически лица/правни образувания, чрез които непряко се упражнява контрол: 

............................................................... (посочва се наименованието, както и правноорганизационната 

форма на юридическото лице или видът на правното образувание), седалище: 

.................................................................................... (държава, град, община), адрес: 

..............................................................., вписано в регистър ..................................................., ЕИК/БУЛСТАТ 

или номер в съответния национален регистър ................................................................. 

Представители: 

 

1. ................................................................... (име, презиме, фамилия), ЕГН/ЛНЧ: ............................., дата на 

раждане: ............., гражданство/а: ........................................................ (посочва се всяко гражданство на 

лицето), държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по 

гражданството: ......................................, постоянен адрес: ....................................................., или адрес: 

............................................................ (за лица без постоянен адрес на територията на Република България) 

 

2. ................................................................... (име, презиме, фамилия), ЕГН/ЛНЧ: ..............................., дата на 

раждане: ................, гражданство/а: ........................................................ (посочва се всяко гражданство на 

лицето), държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България,  

или държавата по гражданството: ........................................................, постоянен адрес: 

....................................................., или адрес: ............................................................ (за лица без постоянен 

адрес на територията на Република България), начин на представляване: ............................................. 

(заедно, поотделно или по друг начин) 

III. Лице за контакт по чл. 63, ал. 4, т. 3 от ЗМИП: 

......................................................................(име, презиме, фамилия), ЕГН/ЛНЧ: ............................., дата на 

раждане: ............., гражданство/а: .......................................................,постоянен адрес на територията на 

Република България: ....................................................................... 

ІV. Прилагам следните документи и справки съгласно чл. 59, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗМИП: 

1. .................................................................... 

2. .................................................................... 

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни. 

 

 

 

ДАТА: ...............                                                         ДЕКЛАРАТОР: ................... 

                                                                                                              (име и подпис) 
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Приложение № 13 

                                                      ДЕКЛАРАЦИЯ 
                                 по чл. 66, ал. 2 от ЗМИП 

Долуподписаният/ата: 

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

(име, презиме, фамилия) 

ЕГН.............................................................  

Постоянен адрес: 

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

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

Гражданство: ......................................................................................................................................... 

Документ за самоличност: 

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

в качеството ми на .........................................................................................................  

в........................................................................................................................................ 

ЕИК................................................................................................................................... 

Седалище и адрес на управление 

……………………………………………………………………………………………. 

…….............................................................................................………………………………………… 

Представлявано от  

……………………………………………………………………………………………………………

…………… 

             Д е к л а р и р а м, 
че паричните средства в размер на 

 ........................................................................................................................................., 

предмет на посочената тук операция 

(сделка)............................................................................................................................. 

 

имат следния произход: 

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

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

 

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

неверни обстоятелства.  

С подписването на настоящата декларация давам съгласие, да бъда проучван в качеството ми на 

................................................. , както и на физическо лице, включително и чрез изискване и 

получаване на информация за него от различни институции – НАП, НОИ, ЦКР, Имотен регистър, 

регистри на публичните личности по смисъла на ЗМИП - ИС Дакси/други/, както и настоящата 

информация, съставляваща банкова тайна и предоставени лични данни, да бъде обработвана в 

съответствие с действащото българско законодателство. 

 

 

  

 

Дата: ..............................                                      ДЕКЛАРАТОР:    .............................................. 
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    Приложение № 14 

СПИСЪК 
НА ДОСТАВКИТЕ, КОИТО СА ИДЕНТИЧНИ ИЛИ СХОДНИ С ПРЕДМЕТА НА 

ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКАТА  

 

Долуподписаният/ата: 

____________________________________________________________, 

име, презиме, фамилия 

притежаващ/а лична карта № ____________________, издадена на ________________________ 

от МВР -гр. _______________ ,  

адрес ______________________________________________________                                                                                                                                                                                 

постоянен адрес 

в качеството ми на ______________________, в 

_____________________________________________, 

  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 ________________________ 

ЗАЯВЯВАМ, ЧЕ: 

Представляваният от мен кандидат......................................................., през последните 3 (три) 

години,                                                         (фирмата на кандидата), 

считано от датата на подаване на заявлението за открита процедура, е изпълнил описаната по-

долу доставка, еднакви или сходни с предмета на конкретната обществена поръчка, както следва: 

№ 

Предмет на 

изпълнената 

доставка и кратко 

описание 

Стойност/цена (без 

ДДС) и 

количество/брой/обем 

на изпълнената 

доставка 

Крайна дата на 

изпълнение на 

доставката 

Получател на 

доставката 

1     

2     

…     

 

В подкрепа на посочените в списъка доставки, изпълнени от нас, прилагаме следните 

доказателства:  

1.................................................................................................................................................................... 

2. ............................................................................................................................................................ 
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Забележка:                                                                                                          Приложение № 14 
 

1. Изброяват се конкретните приложени от участника документи или конкретните регистри, 

на които той се позовава. 

2. Доказателството за извършената доставка се предоставя под формата на удостоверение, 

издадено от получателя или от компетентен орган или сертификат, или чрез посочване на 

публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката, както и други 

доказателства. 

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

неверни обстоятелства.  

 

 

 

 

 

…………………………………..…. 

място на деклариране 
ДЕКЛАРАТОР: 

  

…………………………………..…. 

дата на деклариране 

............................../............................./ 

подпис,                        фамилия 

              печат 
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