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ГЛАВА I.
ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
1. Предмет на обществената поръчка:
1.1. Настоящата процедура има за цел сключване на договор/и за ремонт и
обслужване на автомобилната техника за удовлетворяване потребностите на
„Комендантство - МО“ за градовете Бургас, Варна, Дупница, Плевен, Пловдив,
Сливен, София, Хасково, Шумен съгласно условията на настоящата
документация. Техническите изисквания към предмета на обществената поръчка
са описани в техническа спецификация ТС В 01.0892.11, приложение към
документацията.
1.2. Услугата, обект на обществената поръчка, е с предмет „Сервизно
поддържане на автомобилна техника”, включваща моторни превозни средства
(МПС) според местодомуване, разпределени в следните обособени позиции:
1.2.1. Обособена позиция № 1
„МПС от категорията М с характеристики на автомобили от категория М1 за гр.
Бургас”

Брой автомобили по кубатура, cm3
№

Място

Вид гориво
до 1800 cm

1

Бургас

3

Бензин

1

1.2.2. Обособена позиция № 2
„МПС от категорията М с характеристики на автомобили от категория М1 за гр.
Варна”
Брой автомобили по кубатура, cm3
№

Място

Вид гориво
до 2500 cm

1

Варна

1

3

Дизел

1.2.3. Обособена позиция № 3
„МПС от категорията М с характеристики на автомобили от категория М1 за гр.
Дупница”

3

Брой автомобили по кубатура, cm3
№

Място

Вид гориво
до 1800 cm

1

Дупница

3

Дизел

1

1.2.4. Обособена позиция № 4
„МПС от категорията М с характеристики на автомобили от категория М1 за гр.
Плевен”
Брой автомобили по кубатура, cm3
№

Място

Вид гориво
до 2500 cm

1

Плевен

3

Дизел

1

1.2.5. Обособена позиция № 5
„МПС от категорията М с характеристики на автомобили от категория М1 за гр.
Пловдив”
Брой автомобили по кубатура, cm3
№

Място

Вид гориво
до 2500 cm

1

Пловдив

3

Дизел

1

1.2.6. Обособена позиция № 6
„МПС от категорията М с характеристики на автомобили от категория М1 за гр.
Сливен”
Брой автомобили по кубатура, cm3
№

Място

Вид гориво
до 2500 cm3

1

Сливен

Дизел

1

1.2.7. Обособена позиция № 7
„МПС от категорията М с характеристики на автомобили от категория М1 за гр.
София”
Брой автомобили по кубатура, cm3
№

Място

Вид гориво
до 1800 cm

1
2

София
София

5
1

3

до 2500 cm
5
39

3

над 2500 cm
3
3

3

Бензин
Дизел
4

1.2.8. Обособена позиция № 8
„МПС от категорията М с характеристики на автомобили от категория М1 за гр.
Хасково”
Брой автомобили по кубатура, cm3
№

Място

Вид гориво
до 2500 cm

1

Хасково

3

Дизел

1

1.2.9. Обособена позиция № 9
„МПС от категорията М с характеристики на автомобили от категория М1 за гр.
Шумен”
Брой автомобили по кубатура, cm3
№

Място

Вид гориво
до 1800 cm

1

Шумен

1

3

Бензин

1.3. Посочените категории са определени съгласно разпоредбата на чл. 149,
ал. 1т.2, буква “а“ от Закона за движението по пътищата.
1.4. Основен код съгласно Общия терминологичен речник CPV: 50100000.
2. Правно основание.
Чл. 18, ал. 1, т. 1 и ал. 2, чл. 22, ал. 1, т. 1, чл. 24 и чл. 73, ал. 1 от Закона за
обществените поръчки (ЗОП).
3. Вид на процедурата.
Открита процедура.
4. Срок за изпълнение.
Срокът за изпълнение на дейностите по предмета на поръчката е 12
(дванадесет) месеца.
5. Място на изпълнение.
Място/местата за изпълнение на услугата е на територията на сервизната/ите
база/и на Изпълнителя/ите, за градовете посочени в отделните обособени позиции.
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ГЛАВА ІІ
ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
Участникът избран за изпълнител на настоящата обществена поръчка
трябва да отговаря на следните изисквания:
1. Да извършва пълно сервизно обслужване на автомобилната техника –
техническо обслужване, технически прегледи, регулировки, смяна на маслата на
двигателя и трансмисията, подмяна на филтри и спирачни накладки, както и
всички видове ремонти на автомобилната техниката и оборудването,
включително ремонт и зареждане на климатичната система.
2. Да приема автомобилите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с предимство – приемане в
сервиза до 1 (един) час след заявка.
2.1. Да разполага с приемна (чакалня за водачите) за водачите на
автомобили, изчакващи извършването на техническо обслужване или ремонт на
автомобилите с продължителност до два часа.
3. В зависимост от обособената позиция за която участва, участникът да
разполага с материална база в даденото населено място в което се намират
автомобилите, посочени в обособените позиции. Материалната база трябва да
осигури качество, сигурност и едновременно приемане на няколко броя техника с
различни проблеми, като отделни работни помещения за различни видове
дейности (автомонтьорски, електро, бояджийски, тенекеджийски и др. услуги).
4. Да осигурява охраната на техниката и оборудването, изчакващи доставка
на части и извършване на ремонт.
5. Да осигурява външно измиване и вътрешно почистване на техниката.
6. Да притежава необходимата диагностична апаратура, софтуер и
специализирани инструменти и приспособления за техниката и оборудването,
стендове и стендове за демонтаж/монтаж и балансиране на гуми и изправяне на
джанти.
7. Да поддържа наличност от части и консумативи от първа необходимост.
8. Да извършва за своя сметка отстраняването на повредите, възникнали в
гаранционния срок по т. 13 и дължащи се на лошо качество на извършения
ремонт или на вложените резервни части, както и транспортирането на техниката
и оборудването до сервиза, ако е необходимо.
9. Да предлага пътна помощ на територията на страната.
10. Да води регистър с информация за извършените дейности и вложените
материали на техниката и оборудването, предмет на поръчката. Всички дейности
по техниката и оборудването да бъдат отразявани и в Сервизните книжки на
техниката и оборудването (при необходимост да издава такива).
11. Повредите да се отстраняват незабавно или във възможно най-съкратени
срокове – до 20 (двадесет) календарни дни след приемане, с оглед осигуряване на
необходимите за ремонта резервни части.
12.
При обслужването и ремонта на автомобилите на Възложителя да се
влагат резервни части, материали и консумативи, осигуряващи минималния
гаранционен пробег съгласно т. 4.2. от техническа спецификация ТС В 01.0892.11,
придружени със съответните документи за произход и качество.
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13. Да гарантира качеството на извършените дейности по техническото
обслужване и ремонта на техниката и оборудването за срок не по-малък от
гаранционния срок на вложените резервни части и материални средства.
13.1. Да предлага минимален гаранционен пробег за извършените
ремонти на отделните системи, възли и агрегати, не по-нисък от:
1) за двигател – 30000 км;
2) за трансмисия – 20000 км;
3) за ходова част – 20000 км;
4) за запалителна система и ел.оборудване – 10000 км;
5) за хранителна (горивна) система – 10000 км;
6) за смазочна система – 15000 км;
7) за спирачна система – 20000 км;
8) за кормилна система – 20000 км;
9) за отоплителна и охладителна система – 15000 км.
14. Участникът да предлага формиране на цената на извършената от него
дейност по техническото обслужване и ремонта на техниката, както следва:
14.1. за вложен труд – по цена на нормочас и продължителността на
работните операции. Продължителността на работните операции не превишава
определените в Наредба № 24/08.03.2006 г. за задължителното застраховане по чл.
249, т. 1 и 2 от Кодекса за застраховането и за методиката за уреждане на
претенции за обезщетение на вреди, причинени на моторни превозни средства,
глава втора „Норматив за автотенекеджийски услуги” и глава трета „Норматив за
ремонт и техническо обслужване”, издадена от Комисията за финансов надзор за
съответния клас/група автомобил.
14.2. за вложени резервни части и консумативи с включен % отстъпка.
14.3. за репатриране, външно измиване и вътрешно почистване с
включен % отстъпка.
15. Фактурата и протокола за приемане на извършената услуга да съдържат
опис на извършената дейност със съответните нормочасове и опис на вложените
резервни части и консумативи.
16. Предложените цена на нормочас, нормочасова ставка и % отстъпка от
цената на вложените резервни части, консумативи и услуги остават непроменени
през целия срок на действие на договора.
17. Други условия и изисквания за изпълнение на поръчката.
17.1. Условия и изисквания към начина на плащане.
Начин на плащане – по банков път, в срок до 30 /тридесет/ календарни
дни след изпълнение и представяне на следните документи:
а) надлежно оформена фактура, подписана от представител на
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изпълнителя и крайния получател/формированието краен получател.
б) протокол за приемане на извършената услуга, подписан от
представител на изпълнителя и крайния получател/формированието краен
получател.
17.2. Изисквания към условията и размера на гаранцията за
изпълнение на договора.
17.2.1. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на
гаранцията за изпълнение, която може да бъде както следва:
17.2.1.1. 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
17.2.1.2. Безусловна и неотменима банкова гаранция за
изпълнение – оригинал;
или
17.2.1.3. Застраховка, обезпечаваща изпълнението чрез покритие
на отговорността на изпълнителя - оригинал.
Изисквания:
1. При подписване на договор за изпълнение на предмета на настоящата
поръчка, участникът, избран за Изпълнител на съответната обособена
позиция/позиции трябва да представи гаранция за изпълнение в размер на 5 % от
общата стойност на договора без ДДС и срок на валидност не по-малък от 30
(тридесет) календарни дни след крайния срок за изпълнение на задълженията по
договора. (само при представена гаранция за изпълнение на договора под
формата на банкова гаранция/ застрахователна полица).
2. Когато гаранциите за изпълнение са под форма на банкова гаранция,
изискването е всяка банкова гаранция да бъде безусловна и неотменима, като
текстът й се съгласува предварително с Възложителя.
3. Банковите гаранции/ застрахователните полици служат за обезпечаване
на точното и своевременно изпълнение на задълженията на Изпълнителя по
договора.
4. Сумите по гаранциите за изпълнение/ застрахователните суми по
застрахователните полици се усвояват/ изплащат изцяло или частично в случай на
пълно или частично неизпълнение на задължения по договора, пропорционално
на неизпълнената част. При забава в изпълнението на договора, изпълнителят е
длъжен да удължава крайният срок по банковите гаранции/ застрахователните
полици със срок не по-малък от 30 (тридесет) календарни дни след крайния срок
за приключване на изпълнението на задълженията по договора при отчитане на
забавата.
5. Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение на договора в срок
до 30 (тридесет) дни след приключване изпълнението на задълженията по
договора. Възложителят има право да приспадне от гаранцията дължимите
неустойки вследствие забава при изпълнение на задълженията по договора.
6. Върху посочените гаранции Възложителят не дължи лихви за периода,
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през който средствата законно са престояли при него.
7. В случай, че някоя от гаранциите по т. 17.2.1. от настоящата Глава е под
формата на банкова гаранция и е издадена от банка, намираща се извън
територията на Република България, същата да бъде авизирана или потвърдена от
банка, намираща се на територията на Р България.
Ако участникът или избраният Изпълнител е българско лице, всички
разходи свързани с гаранциите са за сметка на Изпълнителя.
Ако участникът или избрания Изпълнител е чуждестранно лице, всички
банкови разходи по превода извън територията на Република България, свързани
с гаранциите са за негова сметка, а всички банкови разходи на територията на
Република България свързани гаранциите са за сметка на Възложителя.
При преводи SWIFT BIC код на Банката на получателя и IBAN са
задължителен реквизит на платежните документи.
8. В случай, че някоя от гаранциите по т. 17.2.1. от настоящата Глава е под
формата на Застраховка, обезпечаваща изпълнението чрез покритие на
отговорността на изпълнителя, същата следва да отговаря на следните
изисквания:
8.1. 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.
8.2. Застрахователната полица да е издадена от Застраховател по смисъла на
чл.12 от Кодекса за застраховане (бр. 102 на ДВ от 29.12.2015 г.).
8.3. 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).
8.4. Застрахователната премия да е платена от Застрахования еднократно в
пълен размер, като копие от платежния документ се предоставя на Бенефициента.
8.5. 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.
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8.6. 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.
8.7. 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
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.
8.8. Самоучастие на Застрахования по застрахователната полица не се
допуска.
8.9. Всички права и задължения на Застрахователя, Застрахования и
Бенефициента да бъдат изписани в пълен обем в полицата, без позоваване на
такива в други документи.
8.10. 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:
8.10.1 изтичане срока на застрахователната полица, съответно на
издадените към нея добавъци/анекси за удължаването й (ако има такива);
8.10.2. връщане на оригинала на застрахователната полица от Бенефициента
на Застрахователя с писмено уведомление от Бенефициента до Застрахователя.
8.11. 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.
8.12. Проектът на полица се съгласува предварително от Бенефициента
преди приемане на застрахователната полица като гаранция за изпълнение.
ГЛАВА III
УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА, ИЗГОТВЯНЕ И
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА
Възложителят обявява на интернет страницата на Министерството на
отбраната (профила на купувача http://pp.mod.bg) Решението за откриване на
процедурата, Обявлението за обществената поръчка и настоящата Документация
за участие.
1. Общи условия за участие в процедурата.
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1.1. В обявената процедура може да участва всяко българско или
чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и
всяко друго образувание, което има право да изпълнява услуги приложими към
предмета на обществената поръчка съгласно законодателството на държавата, в
която то е установено.
Участниците трябва да отговарят на изискванията, предвидени в Закона за
обществените поръчки (ЗОП), Правилника за прилагане на ЗОП, както и на
изискванията на Възложителя, посочени в настоящата документация за участие.
1.2. Участник се отстранява от участие:
1.2.1. При наличие на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, т.2, т.3, т.4, т.5и т.7
от ЗОП, а именно ако е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран,
за престъпление по чл.108а, чл.159а–159г, чл.172, чл.192а, чл.194–217, чл.219–
252, чл.253–260, чл.301–307, чл.321,321а и чл.352–353е от НК;
1.2.2. ако е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за
престъпление, аналогично на тези по т.1.2.1. в друга държава членка или трета
страна;
1.2.3. ако има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски
по смисъла на чл.162, ал.2, т.1 от ДОПК и лихвите по тях, към държава или към
общината по седалището на Възложителя и на участника, или аналогични
задължения, установени с акт на компетентен орган, съгл. законодателството на
държавата, в която участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване,
отсрочване или обезпечение на задълженията/задължението е по акт, който не е
влязъл в сила;
1.2.3.1. ако е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП
1.2.4. ако е установено, че:
а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване
липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване
липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
1.2.5. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно
решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118,
чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или аналогични
задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството
на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;
1.2.6. ако е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен
1.2.7. При наличие на обстоятелствата по чл.55, ал.1, т.1 от ЗОП, а именно
обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в
процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с
кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил
дейността си, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице – се
намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно
законодателството на държавата, в която е установен;
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1.3. Участниците са длъжни да уведомяват Възложителя за всички
настъпили промени в обстоятелствата по т.1.2 в 3-дневен срок от настъпването
им. Възложителят има право по всяко време да проверява заявените от участника
данни в представената оферта.
1.4. До класиране в процедурата се допуска само оферта, отговаряща в
пълен обем на всички обявени от Възложителя условия и изисквания, посочени в
документацията.
1.5. Изисквания относно годността (правоспособността) за упражняване на
професионална дейност - Възложителят не поставя изисквания към участниците
относно годността (правоспособността) за упражняване на професионална
дейност.
1.6. Икономически и финансови изисквания към участниците Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние на
участниците.
1.7. Възложителят поставя изисквания за технически и професионални
способности по чл.63, ал.1, т.1,буква „б“, т. 2 и т. 8 от ЗОП:
1.7.1. Независимо дали участва за една или повече обособени позиции
участникът следва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или
сходни с тези на поръчката за последните три години от датата на подаване на
офертата. Под "сходни" се разбира "услуги по сервизно поддържане на
автомобилна техника". Поставеното изискване се доказва с документи по чл.64,
ал.1, т.2 от ЗОП - списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета
на обществената поръчка с посочване на стойностите, датите и получателите,
заедно с доказателство за извършената услуга (референции, публични регистри,
удостоверения и други) по преценка на участника и който участник, определен за
изпълнител представя преди сключване на договор за обществената поръчка или в
случаите по чл.65, ал.7 от ЗОП. При подаване на оферта участниците декларират
съответствието с този критерий за подбор само като попълват част IV, буква "В"
от електронния ЕЕДОП (Единен европейски документ за обществени поръчки).
Минимални изисквания
Участникът следва да е изпълнил минимум три дейности по сервизно
поддържане на автомобилна техника, общо за последните три години, независимо
дали участва за една, две или всички обособени позиции. Участникът следва общо
да е изпълнил дейности по сервизно поддържане на автомобилна техника на не
по-малко от 10 броя МПС/ППС.
1.7.2. Независимо дали участва за една или повече обособени позиции
участникът трябва да разполага с необходимия брой технически лица,
включително такива, които отговарят за контрола на качеството. При подаване на
оферта участниците декларират съответствието с този критерий за подбор само
като попълват част IV, буква "В" в електронния ЕЕДОП. Поставеното изискване
се доказва с документ по чл. 64, ал. 1, т. 3 от ЗОП.
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Минимални изисквания
Участникът следва да разполага с минимум 2 (две) технически лица и
минимум 1 (едно) лице отговарящо за контрола на качеството.
1.7.3. За всяка обособена позиция за която участва, участникът трябва да
разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за
изпълнение на поръчката, в даденото населено място в което се намират
автомобилите, посочено в отделната обособена позиция. Поставеното изискване
се доказва с документ по чл. 64, ал. 1, т. 9 от ЗОП.
При подаване на оферта участниците декларират съответствието с този
критерий за подбор само като попълват част IV, буква "В" в електронния ЕЕДОП,
с посочване на населеното място и точния адрес на сервизната база.
Минимални изисквания.
Участникът следва да разполага с диагностична апаратура, софтуер, и
специализирани инструменти и приспособления за техниката и оборудването, и
минимум един стенд за демонтаж/монтаж и балансиране на гуми и изправяне на
джанти.
1.8. Участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от
поръчката който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този
случай те трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите
задължения.
•
Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител,
може да бъде предадена като отделен обект на изпълнителя или на възложителя,
възложителят заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя в
съответствие с клаузите на договора.
•
Разплащанията се осъществяват въз основа на искане, отправено от
подизпълнителя до възложителя чрез изпълнителя, който е длъжен да го
предостави на възложителя в 15-дневен срок от получаването му.
•
Към искането (посочено в горната точка) изпълнителят предоставя
становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като
недължими.
•
Възложителят има право да откаже плащане, когато искането за
плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.
•
Независимо от възможността за използване на подизпълнители
отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на
изпълнителя.
•
Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на
договор за обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне
необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия:
а) за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в
процедурата;
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б) новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е
отговарял предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида
на дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до
момента дейности.
в) при замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на
възложителя всички документи, които доказват изпълнението на условията по б.
„а“ и б. „б“.
1.9. Използване на капацитета на трети лица.
1.9.1. Участникът декларира в електронния ЕЕДОП информация за
обстоятелствата по т.1.9.1 (използване капацитета на трети лица).
1.9.2. Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той
трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи
документи за поетите от третите лица задължения, преди подписване на договор,
ако бъде избран за изпълнител.
1.9.3. Третите лица трябва да отговарят на критериите за подбор, за
доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са
налице основанията за отстраняване от процедурата, посочени в Обявлението за
поръчката. Третото лице подава (попълва) отделен електронен ЕЕДОП.
1.9.4. Възложителят изисква участника да замени посоченото от него трето
лице, ако то не отговаря на някое от условията по т. 1.9.3.
2. Срок на валидност на офертите:
Офертите следва да бъдат със срок на валидност – не по-кратък от 4
(четири) месеца, считано от деня, следващ крайния срок за получаване на оферти,
посочен в Обявлението за обществената поръчка.
Срокът на валидност на офертите е времето, през което участникът е
обвързан с условията на представената от него оферта. Възложителят може да
поиска писмено (чрез писмо или факс) от класирания участник да удължи срока
на валидност на офертата си до момента на сключване на договора за
обществената поръчка.
Обменът на информация ще се извършва по пощата, по факс, по електронен
път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния
подпис или чрез комбинация от тези средства по избор на Възложителя на
български език. Всички действия на Възложителя към участниците са в писмен
вид
3. Указания за подготовка на документите, свързани с участие в
процедурата:
3.1. При изготвяне на офертите за участие, участникът да се придържа
точно към изискванията на ЗОП и тези, посочени от Възложителя, както са
формулирани в решението за откриване на процедурата за възлагане на
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обществената поръчка, обявлението за обществена поръчка, настоящата
документация за участие и да бъдат оформени по приложените към
документацията образци и съгласно указанията в настоящата документация.
3.2. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в
процедурата може да промени, допълни или да изтегли офертата си.
3.3 Всеки участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка има
право да представи само една оферта за една или повече самостоятелно обособени
позиции. Не се допускат варианти.
3.4. Всеки документ се подписва и подпечатва от представляващия
дружеството или от надлежно упълномощено лице да представлява съответния
участник.
3.5. Документите, свързани с участието в процедурата се представят на
хартиен носител в запечатана непрозрачна опаковка, съгласно чл.47, ал.2, ал.3
и ал.9 от Правилника за прилагане на ЗОП (ППЗОП) от участника или надлежно
упълномощен от него представител, лично или по пощата с препоръчано писмо с
обратна разписка. Върху плика участникът изписва:
Министерство на отбраната,
Дирекция „Отбранителна аквизиция”
гр. София, 1080, ул. „Иван Вазов” № 12, ет. 5
ОФЕРТА за участие в открита процедура за възлагане на обществена
поръчка с предмет: „Сервизно поддържане на автомобилна техника“ за обособена/и
позиция/и №/№№ ……… - „…………..“
и следната информация: наименование на участника, адрес за
кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес.

3.6. В Общата опаковка по т. 3.5 трябва да се съдържат документи, както
следва:
3.6.1. Поставят се документите и информацията, изисквани от Възложителя,
отнасящи се до личното състояние, критериите за подбор, техническото
предложение на участника и опис на представените документи, съобразно
посочените изисквания на настоящата документация,
и
3.6.2. Отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани
ценови параметри за обособена позиция № ... ” на ……. (името на участника)
за ….. (предмет на обществената поръчка), който съдържа ценовото
предложение на участника, съгласно посочените изисквания на настоящата
документация и разпоредбите на чл. 39, ал. 2 и ал. 3 от Правилника за прилагане
на Закона за обществените поръчки.
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3.6.3. Съгласно чл.47, ал.9 от ППЗОП, когато участник подава оферта за
повече от една обособена позиция, общата опаковка по т.3.5 за всяка от
позициите трябва да се представи поотделно комплектувани документи
(поставени в отделни надписани папки или по друг начин, със съответното
словесно означение, което недвусмислено показва за коя обособена позиция се
отнасят), отнасящи се до техническото предложение на участника и отделни
непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“ за обособена
позиция №………. от (името на участника) за ….. (предмет на обществената
поръчка).
3.7. При приемане на офертата върху опаковка по т.3.5 ще се отбележат
поредния номер, датата и часа на получаването и данните ще се запишат във
входящ регистър, за което на приносителя ще се издаде документ.
3.8. Не се приемат оферти за участие в процедурата и се връщат незабавно
на участниците оферти, представени след изтичане на крайния срок или в
незапечатана опаковка или с нарушена цялост. Тези обстоятелства се записват във
входящия регистър.
3.9. Участниците задължително обявяват в офертата си ще ползват или не
подизпълнител по поръчката.
3.10. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде
подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелно оферта. В
процедурата за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо
лице може да участва само в едно обединение.
3.11. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в
процедурата.
3.12. Всички разходи по изготвянето и представянето на офертата са за
сметка на съответния участник.
3.13. Всички документи в офертата трябва да бъдат на български език или в
превод на български език. Ако в нея са включени документи, референции и други
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.
3.14. Офертите трябва да се представят в Главна дирекция „Отбранителна
аквизиция“ на адрес: гр. София - 1080, ул. „Иван Вазов“ № 12, ет. 5 (сградата на
„Военно издателство“).
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3.15. Информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки,
опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.
Участниците, регистрирани на територията на Република България могат да
получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и
осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд,
както следва:
Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:
Национална агенция по приходите:
Информационен телефон на НАП - 0700 18 700;
Интернет адрес: www.nap.bg
Относно задълженията, опазване на околната среда:
Министерство на околната среда и водите
Информационен център на МОСВ: работи за посетители всеки работен ден
от 14 до 17 ч., на адрес 1000, София, ул. "У. Гладстон" № 67
Телефон: 02/ 940 6331
Интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/
Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд:
Министерство на труда и социалната политика:
Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg
София 1051, ул. Триадица №2
Телефон: 02/8119 443
4. Указания за представяне и съдържание на документите, свързани с
участието в процедурата:
4.1. Документите в общата опаковка се представят съгласно изискванията
на чл.47, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.9 от ППЗОП и съобразно указанията, дадени в
настоящата документация. Същите следва да отговарят на изискванията на ЗОП и
ППЗОП.
4.2. Документите свързани с участието в процедурата се изготвят по
приложените в настоящата документация образци.
4.3. Чуждестранните юридически лица или обединения на чуждестранни
юридически лица представят съответните еквивалентни документи, съгласно
изискванията на ЗОП, издадени от компетентен орган в държавата, в която са
установени и в официален превод. Физическите лица, участници в процедурата
или включени в състава на обединения, представят копие на документ за
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самоличност. Ако тези физически лица са чуждестранни граждани документът се
представя и в превод на български език.
5. Общата опаковка по т.3.5. включва (трябва да съдържа) документи:
5.1. Отнасящи се до личното състояние, критериите за подбор, оферта
(техническото предложение и ценово предложение) и опис на представените
документи, както следва:
5.1.1. Опис на представените документи, подписан от участника – съгласно
образеца Приложение № 1, Глава VI от настоящата документация.
5.1.2. Единен европейски документ за обществени поръчки – съгласно
образеца Приложение № 2, Глава VI от настоящата документация, в
съответствие с изискванията на чл.67 от ЗОП, чл.41 от ППЗОП и условията на
възложителя. Когато участник в процедурата е обединение, което не е
юридическо лице, приложението се попълва за всяко физическо или юридическо
лице, включено в обединението. Когато участник в процедурата е чуждестранно
физическо или юридическо лице или техни обединения то се представя и в
превод на български език.
5.1.3. Отсъствието на основания за отстраняване, свързани с личното
състояние на участниците, както и описание на предприетите мерки за
надеждност /когато е приложимо за участника/ се декларира в част трета от
ЕЕДОП, както следва:
а.) В част ІІІ, Раздел „А“ на електронния ЕЕДОП, участникът следва да
предостави информация относно присъди за следните престъпления:
- Участие в престъпна организация – по чл. 321 и 321а от НК;
- Корупция – по чл. 301 – 307 от НК;
- Измама – по чл. 209 – 213 от НК;
- Терористични престъпления или престъпления, които са свързани с
терористични дейности - по чл. 108а, ал. 1 от НК;
- Изпиране на пари или финансиране на тероризъм – по чл. 253, 253а, или
253б от НК и по чл. 108а, ал. 2 от НК;
- Детски труд и други форми на трафик на хора – по чл. 192а или 159а - 159г
от НК.
б.) В част ІІІ, Раздел „Б“ на електронния ЕЕДОП се предоставя информация
относно липсата или наличието на обстоятелствата по чл. 54. ал. 1 т.3. от ЗОП.
в.) В част ІІІ, Раздел „В“ на електронния ЕЕДОП се представя информация
относно липсата или наличието на обстоятелствата по чл. 54, ал 1. т.5-т.7. от ЗОП
и информация за липсата или наличието на обстоятелства за престъпления по
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чл. 172 и чл. 352-353е от НК се попълва в същия раздел, поле 1 от електронния
ЕЕДОП. При отговор „Да“ участникът посочва:
- дата на влизане в сила на присъдата и фактическото и правното основание
за постановяването й;
- срокът на наложеното наказание.
г.) В част ІІІ, Раздел „Г“ от електронния ЕЕДОП се декларира:
- отсъствието на присъди за престъпления по чл. 194-208; чл. 213а-217; чл.
219-252 и чл. 254-260 от НК;
- свързаност на лицата по смисъла на §2, т.45 от ДР на ЗОП във връзка с чл.
101, ал. 11 от ЗОП и чл. 107, т. 4 от ЗОП;
- наличие/отсъствие на обстоятелства 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 (ЗИФОДРЮДРКЛТДС), или
наличие на изключение по чл. 4 от закона;
- Отсъствие на обстоятелства по чл.327б от ЗОВСРБ.
5.1.4. Към електронния ЕЕДОП, участниците следва да представят
декларация за обстоятелствата по чл.327, ал.1 от ЗОВСРБ - съгласно образеца
Приложение № 3, Глава VI от настоящата документация. Декларацията се
подписва от лицето/та, което/които управлява/т и представлява/т участника.
5.1.5. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност (когато
е приложимо).
5.1.6. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо
лице – копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване
на обединението, както и следната информация във връзка с обществената
поръчка – правата и задълженията на участниците в обединението,
разпределението на отговорността между членовете на обединението, дейностите,
които ще изпълнява всеки член на обединението (когато е приложимо).
5.1.7. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители или
капацитета на трети лица, документите по т. 5.1.2 се представят за всеки от тях.
5.1.8. Доказателства за технически и професионални способности, посочени
в т. III.1.3 от Обявлението за поръчката.
5.1.8.1. Независимо дали участва за една или повече обособени позиции
участникът следва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или
сходни с тези на поръчката за последните три години от датата на подаване на
офертата. Под "сходни" се разбира "услуги по сервизно поддържане на
автомобилна техника". Поставеното изискване се доказва с документи по чл.64,
ал.1, т.2 от ЗОП - списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета
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на обществената поръчка с посочване на стойностите, датите и получателите,
заедно с доказателство за извършената услуга (референции, публични регистри,
удостоверения и други) по преценка на участника и който участник, определен за
изпълнител представя преди сключване на договор за обществената поръчка или в
случайте по чл.65, ал.7 от ЗОП. При подаване на оферта участниците декларират
съответствието с този критерий за подбор само като попълват част IV, буква "В"
от електронния ЕЕДОП (Единен европейски документ за обществени поръчки).
Минимално изискване:
Участникът следва да е изпълнил минимум три дейности по сервизно
поддържане на автомобилна техника, общо за последните три години, независимо
дали участва за една, две или всички обособени позиции. Участникът следва общо
да е изпълнил услуги по сервизно поддържане на автомобилна техника на не помалко от 10 броя МПС/ППС.
5.1.8.2. Независимо дали участва за една или повече обособени позиции
участникът трябва да разполага с необходимия брой технически лица,
включително такива, които отговарят за контрола на качеството. При подаване на
оферта участниците декларират съответствието с този критерий за подбор само
като попълват част IV, буква "В" в електронния ЕЕДОП. Поставеното изискване
се доказва с документ по чл. 64, ал. 1, т. 3 от ЗОП.
Минимално изискване:
Участникът следва да разполага с минимум 2 (две) технически лица и
минимум 1 (едно) лице отговарящо за контрола на качеството.
5.1.8.3. За всяка обособена позиция за която участва, участникът трябва да
разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за
изпълнение на поръчката, в даденото населено място в което се намират
автомобилите, посочено в отделната обособена позиция. Поставеното изискване
се доказва с документ по чл. 64, ал. 1, т. 9 от ЗОП.
При подаване на оферта участниците декларират съответствието с този
критерий за подбор само като попълват част IV, буква "В" в електронния ЕЕДОП,
с посочване на населеното място и точния адрес на сервизната база.
Минимално изискване:
Участникът следва да разполага с диагностична апаратура, софтуер, и
специализирани инструменти и приспособления за техниката и оборудването, и
минимум един стенд за демонтаж/монтаж и балансиране на гуми и изправяне на
джанти.
5.1.9. Декларация за конфиденциалност по чл.102, ал.1 от ЗОП - съгласно
образеца Приложение № 7, Глава VI от настоящата документация (прилага се
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при необходимост, само при наличие на информация с конфиденциален
характер).
5.1.10. Не може да участва в процедурата и ще бъде отстранен участник,
при наличие на обстоятелства по чл.101, ал.11 от ЗОП. Отсъствието на
обстоятелствата по чл.101, ал.11 от ЗОП се декларира в част III, раздел „Г“ от
електронния ЕЕДОП.
5.2. Оферта, която включва:
5.2.1. Техническо предложение, съдържащо:
5.2.1.1. Документ за упълномощаване (нотариално заверено
пълномощно), когато лицето, което подава офертата, не е законният представител
на участника (когато е приложимо).
5.2.1.2. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с
техническите спецификации и изискванията на Възложителя - съгласно образеца
Приложение № 5, Глава VI от настоящата документация.
5.2.1.3. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на
договор – съгласно образеца Приложение № 4, Глава VI от настоящата
документация.
5.2.1.4. Декларация за срока на валидност на офертата - съгласно
образеца Приложение № 6, Глава VI от настоящата документация.
и
5.2.1.5. Отделен запечатан непрозрачен плик с надпис
„Предлагани ценови параметри за обособена позиция № ... ” на ……. (името
на участника) за ….. (предмет на обществената поръчка). Поставя се ценовото
предложение на участника, съгласно Приложение № 8, Глава VI от настоящата
документация и съгласно указанията и забележките в тях.
Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, в
общата опаковка по т. 3.5 за всяка от позициите се представят поотделно
комплектувани документи отнасящи се до техническото предложение на
участника и отделни непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови
параметри за обособена позиция №…..” на ……. (името на участника) за …..
(предмет на обществената поръчка), съдържащи ценовото предложение за
всяка една от обособените позиции, за които участва.
6. Участниците, чийто оферти не отговарят на изискванията на Закона за
обществените поръчки и настоящата документация за участие, ще се отстраняват
от участие и ценовото им предложение няма да се разглежда.
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7. Информация относно липсата или наличието на обстоятелства които
се попълва в еЕДОП, както следва:
Информация за процедурата за възлагана на обществената поръчка и за
възлагащия орган се попълва от еЕЕДОП се попълва предварително от
възложителя в еЕЕДОП в Част І.
Информация за икономическия оператор се попълва в еЕЕДОП както
следва:
В Част ІІ, Раздел А от еЕЕДОП участникът следва да предостави
информация за икономическия оператор подал офертата.
В Част ІІ, Раздел Б от еЕЕДОП участникът следва да предостави
информация за представителите на икономическия оператор подал офертата.
В Част ІІ, Раздел В от еЕЕДОП участникът следва да предостави
информация относно използването на капацитета на трети страни.
В Част ІІ, Раздел Г от еЕЕДОП участникът следва да предостави
информация относно подизпълнителите.
Информация относно липсата или наличието на основания за изключване
се попълва в еЕЕДОП както следва:
В Част ІІІ, Раздел А от еЕЕДОП участникът следва да предостави
информация относно основания, свързани с наказателни присъди за следните
престъпления:
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;
5. Изпиране на пари или финансиране на тероризъм – по чл. 253, 253а, или
253б от НК 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 от еЕЕДОП участникът следва да предостави
основания, свързани с плащане на данъци или социално осигурителни вноски.
В Част ІІІ, Раздел В от еЕЕДОП участникът следва да предостави
основания, свързани с несъстоятелност, конфликт на интереси или
професионално нарушение.
В Част ІІІ, Раздел Г от еЕЕДОП участникът следва да предостави
информация относно присъди за престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213 а – 217,
чл. 219 – 252 и чл. 254а – 260 от НК.
Участниците посочват информация за престъпления, аналогични на
посочените при наличие на присъда в друга държава членка или трета страна.
В Част ІІІ, Раздел Г от еЕЕДОП участникът следва да предостави
информация относно липсата или наличието на обстоятелства за престъпления по
чл.172 и чл. 352 – 353е от НК. При отговор „Да“ участникът посочва:
• Дата на влизане в сила на присъдата и фактическото и правното
основание за постановяването й;
• Срока на наложеното наказание.
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В Част ІІІ, Раздел Г от еЕЕДОП участникът следва да предостави
информация относно:
1. Наличието или отсъствието на обстоятелствата по чл.327 "б" от ЗОВСРБ;
2. Наличие или отсъствие на свързаност по смисъла на §2, т.45 от
допълнителните разпоредби на ЗОП във връзка с чл. 101, ал.11 от ЗОП;
3. Наличие или отсъствие на основание 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 собственици (ЗИФОДРЮПДРКЛТДС).
В Част ІV участникът следва да представи информация относно критериите
за подбор.
В Част ІV, Раздел А от еЕЕДОП, участника следва да предостави
информация относно вписване в търговски регистър.
В Част ІV, Раздел В от еЕЕДОП, участникът следва да предостави
информация относно доказване на техническите професионални способности за
изпълнение на поръчката,
съгласно минималните изисквания на възложителя-списък на основните доставки
изпълнени през последните три години.
Критериите за подбор, както доказателства и информацията за
съответствието с тях се декларира еднократно в еЕЕДОП.
Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице,
еЕЕДОП се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в
обединението.
8. Указания относно подготовката и предоставянето на еЕЕДОП.
Участниците в настоящата процедура трябва да подадат ЕЕДОП в
електронен вид. За тази цел на профила на купувача на МО на линк:
http://pp.mod.bg/MO-DOA-2018-017, който директно води до документацията на
настоящата поръчка, където предоставен ЕЕДОП в три форми - XML, PDF и
WORD.
ЕЕДОП може да бъде представен електронно по един от следните
варианти:
Чрез информационната система за попълване и повторно използване на
ЕЕДОП. Информационната система за ЕЕДОП е безплатна и може да се
достъпи чрез Портала за обществени поръчки, 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 ЕЕДОП по този вариант следва да се изпълни
следното:
Първо - предоставения ЕЕДОП 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
23

влиза в системата за електронно попълване на ЕЕДОП, като се отваря следният
прозорец (фиг. 1).

Фиг. 1

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
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два ЕЕДОП“ и „Въведете отговор“. Трябва да се избери вариант „Заредите
файл ЕЕДОП“ (фиг. 3).
Фиг.3

След като се маркира горепосоченият бутон излиза прозорец „Качете
искане за ЕЕДОП“, кликва се върху прозореца „Browse“, след което се избира
от устройството на заинтересованото лице, сваленият от него ЕЕДОП във
формат XML(фиг. 4).
Фиг.4

След избиране на бутон „Напред“ се зареждане готовия за попълване
ЕЕДОП. Следва се електронния образец като се попълват раздели:
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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
ЕЕДОП 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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Пето – PDF файла се подписва с електронен подпис от всички лица, които
имат задължение да подпишат ЕЕДОП или се разпечатва на хартиен носител,
подписва се и се подпечатва, сканира се (снима се).
Шесто – Получения от горните действия файл – ЕЕДОП 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. 3.1. от
документацията, с която се представя офертата.
ГЛАВА ІV
КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ.
МЕТОДИКА ЗА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ,
ОТНОСИТЕЛНА ТЕЖЕСТ И НАЧИН НА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОЦЕНКАТА
ПО ВСЕКИ ПОКАЗАТЕЛ.
ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА, РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНЯВАНЕ И
КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ
1. Критерий за възлагане.
1.1. Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически найизгодната оферта. Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на
критерий за възлагане „оптимално съотношение качество/цена“.
2. Показатели, включени в критерия за възлагане и тяхната
относителна тежест в комплексната оценка на офертите:
2.1. Показателите /К/ за определяне на комплексната оценка на офертата и
коефициентите за относителната им тежест /Q/ са посочени в следната таблица:
№
Коефициент
по
Показател /К/
за тежест /Q/
ред
1 Цена на един нормочас.
60
Оценка за определяне на гаранционният пробег за
2 извършените ремонти на отделните системи, възли и
25
агрегати.
3 Процент отстъпка на вложените резервни части,
15
материали и консумативи.
3. Методика за комплексна оценка и начин за определяне на оценката
по всеки показател, включен в критерия за възлагане.
4. Комплексната оценка /КО/ на всяка оферта се изчислява по следната
формула:
К1 х Q1 + К2 х Q2 + К3 х Q3
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КО =
100
където: К1 до К3 са показатели за оценка на офертата;
Q1 до Q3 са коефициентите за тежестта на съответния показател.

5. Оценка за определяне цената на един нормочас – К1
минимална предложена цена
К1 =
предложена цена от участника - (ПЦ)
5.1. Предложената цена (ПЦ) е средно претеглена величина, която се
изчислява, както следва:

Ц1 х Бр.1 + Ц2 х Бр.2 + …………+ Цn х Бр.n
ПЦ =
общ брой автомобили в обособената позицията
където:
Ц – цена на един нормочас за съответната кубатура и вид гориво;
Бр. – брой автомобили от съответната кубатура и вид гориво;
1 до n – автомобили в обособената позиция.

6. Оценка за определяне на гаранционният пробег за извършените
ремонти на отделните системи, възли и агрегати – К2:
К2= ГП1 + ГП2 + ГП3 + ГП4+ ГП5 + ГП6+ ГП7 + ГП8+ ГП9
6.1. ГП1 – гаранционен пробег за двигател
предложен от участника гаранционен пробег за двигател в км
ГП1 =
30 000 км
6.2. ГП2 – гаранционен пробег за трансмисия
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предложен от участника гаранционен пробег за трансмисия в км
ГП2 =
20 000 км
6.3. ГП3 – гаранционен пробег за ходова част
предложен от участника гаранционен пробег за ходова част в км
ГП3 =
20 000 км
6.4. ГП4 – гаранционен пробег за запалителна система и ел.
оборудване
предложен от участника гаранционен пробег за запалителна система
и ел. оборудване в км
ГП4 =
10 000 км
6.5. ГП5 – гаранционен пробег за хранителна (горивна) система
предложен от участника гаранционен пробег за хранителна
(горивна) система в км
ГП5 =
10 000 км
6.6. ГП6 – гаранционен пробег за смазочна система
предложен от участника гаранционен пробег за смазочна система
в км
ГП6 =
15 000 км
6.7. ГП7 – гаранционен пробег за спирачна система
предложен от участника гаранционен пробег за спирачна система в
км
ГП7 =
20 000 км
6.8. ГП8 – гаранционен пробег за кормилна система
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предложен от участника гаранционен пробег за кормилна
система в км
ГП8 =
20 000 км
6.9. ГП9 – гаранционен пробег за отоплителна и охладителна
система
предложен от участника гаранционен пробег за отоплителна и
охладителна система в км
ГП9 =
15 000 км
Забележка:
Участникът неможе да посочва гаранционен пробег по-малък минималния
изискуем за отделните системи, възли и агрегати съгласно т. 4.2. от
техническа спецификация ТС В 01.0892.11.
7. Процент отстъпка на вложените резервни части, материали и
консумативи – К3
предложена от участника процент отстъпка на вложените резервни
части, материали и консумативи
К3 =
минимално предложен процент отстъпка на вложените резервни
части, материали и консумативи
Забележка:
Участникът неможе да посочва предложен процент отстъпка - 0 (нула)
процента.
8. На първо място се класира участникът, получил най - висока комплексна
оценка – КО.
9. Провеждане на процедурата, разглеждане, оценяване и класиране на
офертите.
9.1. Отваряне на получените оферти е публично и протича по реда на чл. 54,
ал. 3-5 от ППЗОП.
9.2. Офертите се разглеждат, оценяват и класират по отделно за всяка
самостоятелна обособена позиция, съгласно посочения критерий за възлагане от
комисия, назначена със заповед на Възложителя по реда на чл. 51 от ППЗОП, във
връзка с чл. 103 от ЗОП.
9.3. Комисията разглежда документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за
съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор,
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поставени от възложителя, и съставя протокол. Когато установи липса, непълнота
или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа
грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или
критериите за подбор, комисията ги посочва в протокола по чл. 54, ал. 7 от
ППЗОП и изпраща протокола на всички участници в деня на публикуването му в
профила на купувача. В срок до 5 работни дни от получаването на протокола
участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие или липса на
информация, могат да представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други
документи, които съдържат променена и/или допълнена информация.
Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и
обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти.
След изтичане на горния срок комисията проверява съответствието на
документите (за всяка обособена позиция), включително допълнително
представените, с изискванията за подбор, поставени от Възложителя. Комисията
не разглежда техническите предложения на участниците, за които е установено,
че не отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор.
9.4. Комисията обявява най-малко чрез съобщение в профила на купувача:
http://pp.mod.bg, не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на
ценовите предложения датата, часа и мястото на отварянето. На отварянето на
плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ (за всяка обособена позиция)
могат да присъстват лицата по чл. 54, ал. 2 от ППЗОП. Комисията ще отвори
плика (за всяка обособена позиция) с предложената цена само на участниците,
чиито оферти отговарят в пълен обем на всички предварително обявени от
Възложителя условия и изисквания, посочени в документацията. Комисията
обявява резултатите от оценяването на офертите по другите показатели, отваря
ценовите предложения и ги оповестява.
9.5. Комисията класира участниците по степента на съответствие на
офертите с предварително обявените от възложителя условия като прилага
обявената в документацията методика за оценка на офертите.
На първо място за всяка отделна самостоятелно обособена позиция се
класира участникът получил най-висока комплексна оценка съгласно
методиката за оценка на офертите.
9.6. Възложителят изпраща решението за избор на изпълнител в тридневен
срок от издаването му.
9.7. Участниците могат да се запознаят с протокола от дейността на
комисията, който се публикува на профила на купувача на Интернет страницата
на Министерството на отбраната в деня на изпращане на решението.
Информацията относно датата и часа на публичното отваряне на офертите е
съгласно IV.2.7 от Обявлението за обществената поръчка, което се публикува в
електронната страница на Министерството на отбраната (профила на купувача
http://pp.mod.bg).
При необходимост от допълнителна информация относно датата и часа на
отваряне на офертите, същата ще бъде публикувана в електронната страница на
Министерството на отбраната в профила на купувача (http://pp.mod.bg/).
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Възложителят сключва договор по образеца (Приложение № 9, Глава VI от
настоящата документация) с участника определен за изпълнител по всяка
самостоятелно обособена позиция.
Документация за участие в процедурата не се закупува. Възложителят
предоставя пълен електронен достъп до документацията за участие в
откритата процедура на следния адрес: http://pp.mod.bg (профила на купувача).
Краен срок за представяне на офертите – до 17:30 часа на деня посочен в
IV. 2.2 от Обявлението за обществената поръчка. След този срок оферти няма да
се приемат от Възложителя.
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ГЛАВА V
ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
1. Техническа спецификация № В 01.0892.11
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ГЛАВА VI
ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Приложение № 1 – Образец на Опис на представените документи,
свързани с участието в процедурата.
2. Приложение № 2 – Образец на Единен европейски документ за
обществени поръчки.
3. Приложение № 3 – Образец на Декларация по чл. 327, ал. 1 от ЗОВСРБ.
4. Приложение № 4 – Образец на Декларация за съгласие с клаузите на
приложения проект на договор.
5. Приложение № 5 – Образец на предложение за изпълнение на поръчката
в съответствие с техническа спецификация и изискванията на Възложителя.
6. Приложение № 6 – Образец на декларация за срока на валидност на
офертата.
7. Приложение № 7 – Образец на декларация за конфиденциалност по чл.
102, ал. 1 от ЗОП.
8. Приложение № 8 – Образец на ценово предложение.
9. Приложение № 9 – Образец на проект на договор и приложенията към
него.
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Приложение № 1
(образец)

ОПИС
на представените документи, свързани с участие в открита процедура за
възлагане на обществена поръчка
с предмет „Сервизно поддържане на автомобилна техника”

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:

________/ _________ / ______
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
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Приложение № 2
(образец)

Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)
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Приложение № 3
(образец)

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

ЕГН_________________, адрес: _________________________________________
(постоянен адрес)

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

(място на издаване)

(постоянен адрес)

в качеството ми на _________________, в ________________________________,
(длъжност)

(наименование на юридическото лице, физическо лице-ЕТ)

със седалище __________________________________________________, адрес на
управление: _________________________________________________, тел./ факс
_____________, вписано в търговския регистър при _______________ съд по ф.д.
№ ___________ /_________ г. БУЛСТАТ/ЕИК __________________
1. Декларирам, че капиталът на представляваното от мен юридическо
лице/едноличен търговец, в размер ______________________________________
има следния произход: ________________________________________________ .
2. Декларирам, че действителен собственик на капитала на горепосоченото
юридическо лице/едноличен търговец са следните лица:
2. 1. __________________________________________________________
(име, презиме, фамилия/фирма)

ЕГН/ЕИК________________
Постоянен адрес/ Седалище и адрес на управление___________________
Гражданство ______________ Документ за самоличност ______________
2.2. ___________________________________________________________
(име, презиме, фамилия/фирма)

ЕГН/ЕИК________________
Постоянен адрес/ Седалище и адрес на управление___________________
Гражданство ______________ Документ за самоличност ______________
и други.
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния
кодекс за деклариране на неверни обстоятелства.
гр.: …………………….….
дата: ………………..…….

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

ДЕКЛАРАЦИЯ
за съгласие с клаузите на приложения проект на договор
(попълва се от лицето, което представлява и управлява участника)

Подписаният/ата ………………………………………………………..…………
(трите имена)

данни по документ за самоличност …………………....................…………………
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на ……………………………………………………..………………
(длъжност)

на …………………………………………………………..……………………………
(наименование на участника)

ЕИК/БУЛСТАТ ………………………………… – участник в процедура за
възлагане на обществена поръчка с предмет: „Сервизно поддържане на автомобилна
техника”,
ДЕКЛАРИРАМ:
1. Запознат/а съм и приемам условията в проекта на договор, който е
неразделна част от документацията за участие в процедурата.
2. Ако бъдем избрани за изпълнител ще сключим договор в
законоустановения срок.

Дата: ………………
ДЕКЛАРАТОР: .......................
Печат

(подпис)

/......................................................../
(име и фамилия)
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Приложение № 5
(образец)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за изпълнение на поръчката
в съответствие с техническата спецификация и изискванията на
Възложителя
ДО (наименование и адрес на Възложителя): Министерство на отбраната, Дирекция
„Отбранителна аквизиция“, гр. София, 1080, ул. „Иван Вазов“ № 12, ет.5.
ОТ: ........................................................................ (наименование на участника) със
седалище и адрес на управление: .........................................................................
регистриран по ф.д. № ................................ / ................ г. по описа на
.................................. съд, ЕИК ........................................................... .
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
В качеството си на участник в открита процедура за възлагане на
обществена поръчка с предмет „Сервизно поддържане на автомобилна техника“, с
настоящото Ви представяме нашето предложение за изпълнение на поръчката по
Обособена позиция № ……… за „………………..……………, (изписва се номера и
предмета на обособената позиция), съгласно изискванията на Техническа спецификация
ТС .………….., което ще бъде обвързващо за нас в срока на валидност на
офертата ни. Ако бъдем определени за изпълнители, настоящото предложение ще
остане обвързващо за нас до сключването на договор за изпълнение.

Изисквано
Предлагано
На
служебните
МПС
на
Да
извършва
техническо
обслужване и текущ ремонт (при Възложителя ще бъде извършвано
необходимост) на служебните МПС, техническо обслужване и текущ
ремонт (при необходимост), което
което включва:
включва:
- техническо
обслужване
ІІ техническо
обслужване
ІІ
степен – извършват се след степен – ще се извършва след
изминаване на определен пробег, изминаване на определен пробег за
установен за всяко служебно МПС, всяко служебно МПС, като обема и
като периодичността, обема и последователността на работите, както
последователността на работите, както и нормите за тяхното изпълнение, ще
и нормите за тяхното изпълнение, се се
определят
от
съответните
определят от съответните ръководства ръководства по експлоатация и
по
експлоатация
и
техническо техническо обслужване;
обслужване;
периодично
техническо
- периодично
техническо обслужване – извършва се при обслужване – ще се извършва при
подготовка на служебните МПС за
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Изисквано
подготовка на служебните МПС за
използване през пролетно-летния и
есенно-зимния период и се провеждат
онези
мероприятия,
които
са
задължителни за всяко служебно МПС
при подготовката му за използване
през съответния период;
- текущ ремонт – извършва се
при необходимост;
- тенекеджийски и бояджийски
дейности – извършват се при
необходимост;
- смяна на гуми (демонтаж,
монтаж, баланс и изправяне на
джанти) – извършва се при
периодично техническо обслужване и
при необходимост;
- проверка
заредеността
на
акумулаторните батерии – извършва
се при периодично техническо
обслужване и при необходимост;
- извършване
на
разряднозаряден цикъл – извършва се при
периодично техническо обслужване
за подготовка на служебните МПС за
експлоатация
в
есенно-зимния
период и при необходимост;
- репатриране
на
повредени
служебни МПС на територията на
страната – извършва се при
необходимост;
- проверка и зареждане на
климатични системи – извършва се
при
периодично
техническо
обслужване
за
подготовка
на
служебните МПС за експлоатация в
пролетно-летния период и при
необходимост.
Да
приема
автомобилите
на
Възложителя с предимство – до 1 час
след получаване на заявка.
Да разполага с приемна (чакалня за
водачите) за водачите на автомобили,
изчакващи
извършването
на

Предлагано
използване през пролетно-летния и
есенно-зимния период и ще се
провеждат онези мероприятия, които
са задължителни за всяко служебно
МПС при подготовката му за
използване през съответния период;
текущ ремонт – ще си
извършва при необходимост;
тенекеджийски и бояджийски
дейности – ще се извършват при
необходимост;
смяна на гуми (демонтаж,
монтаж, баланс и изправяне на
джанти) – ще се извършва при
периодично техническо обслужване и
при необходимост;
проверка
заредеността
на
акумулаторните батерии – ще се
извършва при периодично техническо
обслужване и при необходимост;
извършване
на
разряднозаряден цикъл – ще се извършва при
периодично техническо обслужване
за подготовка на служебните МПС за
експлоатация
в
есенно-зимния
период и при необходимост;
репатриране
на
повредени
служебни МПС на територията на
страната – ще се извършва при
необходимост;
проверка и зареждане на
климатични системи – ще се извършва
при
периодично
техническо
обслужване
за
подготовка
на
служебните МПС за експлоатация в
пролетно-летния период и при
необходимост.
Автомобилите на Възложителя ще
бъдат приемани от …… до …..
(време) от постъпването на писмена
заявка.
Разполагам с приемна (чакалня за
водачите) за водачите на автомобили,
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Изисквано
Предлагано
техническо обслужване или ремонт изчакващи
извършването
на
на автомобилите с продължителност техническо обслужване или ремонт
до два часа.
на автомобилите с продължителност
до два часа.
Да разполага с материална база, За изпълнението на поръчката
осигуряваща качество, сигурност и разполагам със следната материална
едновременно приемане на няколко база:
автомобила, с различни проблеми:
- отделни работни помещения за - обособени работни помещения
……;
отделните видове дейности (автомонтьорски, електро, бояджийски,
тенекеджийски и др.);
- подемници (канали) за обслужване - разполагам със ……. подемника
(канала) за едновременен прием на
и ремонт на различни типове
автомобили;
автомобилна техника (където има
такава)
и
възможност
за
едновременен
прием
при
необходимост
на
няколко
автомобила на МО;
осигуряване
охраната
на - за техника изчакваща ремонт е
осигурена ……. охрана;
автомобилите, изчакващи доставка
адрес: град ……………………..,
на части и извършване на ремонт;
………………………………………
Да разполага с необходимата За изпълнението на услугата
диагностична апаратура, софтуер и разполагам
със
следните
специализирани
инструменти
и диагностична апаратура ………,
приспособления за автомобилната средства за механизация на труда ….,
техника и специалното оборудване, специализирани инструменти ……,
включително
и
стендове
за стендове
…….,
специализиран
демонтаж/монтаж и балансиране на софтуер (за автомобилите за които
гуми, и изправяне на джанти.
участва) от ……. г.
Да отстранява повредите незабавно Възстановяването на повредените
или във възможно най-съкратени автомобили ще се извършва в ……
срокове – до 20 (двадесет) (срок),
а
при
липсата
на
календарни дни след приемане, с необходимите резервни части – до
оглед осигуряване на необходимите …. дни.
за ремонта резервни части
При обслужването и ремонта да се При обслужването и ремонта на
влагат резервни части, материали и автомобилите на Възложителя ще
консумативи,
осигуряващи влагам резервни части, материали и
минималния гаранционен пробег консумативи,
осигуряващи
съгласно т. 4.2. от техническа минималния гаранционен пробег
спецификация ТС В 01.0892.11., като съгласно т. 4.2. от техническа
ги фактурира с определен % спецификация ТС В 01.0892.11.
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Изисквано
отстъпка.

Предлагано
Възложителят ще ползва …….…..%
отстъпка от цената на резервните
части, материали и консумативи на
дребно към момента на извършване
на ремонта.
Участникът неможе да посочва
предложен процент отстъпка - 0
(нула) процента.
За извършените услуги предлагам
следните гаранции:
1. за двигател – ……….…… км;
2. за трансмисия – ………… км;
3. за ходова част – ………… км;
4. за запалителна система и
ел.оборудване – …………… км;
5. за хранителна (горивна) система –
………… км;
6. за смазочна система – ……… км;
7. за спирачна система – ……… км;
8. за кормилна система – ……… км;
9. за отоплителна и охладителна
система – ………… км;

Да
гарантира
качеството
на
извършените от него дейности по
техническото обслужване и ремонта
на машините за срок не по-малък от
гаранционния срок на вложените
резервни части и материални
средства.
Да
предлага
минимален
гаранционен пробег за извършените
ремонти на отделните системи, възли
и агрегати, не по-нисък от :
1. за двигател – 30000 км;
2. за трансмисия – 20000 км;
3. за ходова част – 20000 км;
4. за запалителна система и
ел.оборудване – 10000 км;
5. за хранителна (горивна) система
– 10000 км;
6. за смазочна система – 15000 км;
7. за спирачна система – 20000 км;
8. за кормилна система – 20000
км;
9. за отоплителна и охладителна
система – 15000 км.
Да поддържа наличност от части и За нуждите на Възложителя ще
консумативи от първа необходимост. поддържам следните количества
резервни части:
1. за двигател ……..;
2. за ходова част ……;
3. за …………………..;
4. за …………………. .
Да извършва за своя сметка Всички
възникнали
повреди
отстраняването
на
повредите, възникнали в гаранционния срок ще
възникнали в гаранционния срок и ……………….,
дължащи се на лошо качество на
извършения
ремонт
или
на
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Предлагано
вложените резервни части, както и
репатрирането на машината до
сервиза, ако е необходимо
Да предлага пътна помощ на Репатрирането
на
повреден
територията на страната.
автомобил на Възложителя ще
извършвам чрез …………(собствени,
наети
за
целта)
транспортни
средства.
Да води регистър с информация за За дейностите извършвани по
извършените дейности и вложените автомобилите на Възложителя ще
материали
на
автомобилната водя
…….,
със
следната
техника, предмет на поръчката. информация:
Всички дейности по машините да
1. ………………;
бъдат отразявани и в Сервизните
2. ………………;
книжки на автомобилите (при
3. ……………… .
необходимост ще издава такива).
Ремонтите и обслужванията ще
отразявам в ……… .
Участникът да предлага формиране Цената на услугата ще се формира
на цената на извършената от него както следва:
дейност по техническото обслужване - За вложен труд по цена на
и ремонта на техниката, както нормочас съгласно посочената в
ценовата оферта стойност (на това
следва:
- за вложен труд – по цена на място не се изписва конкретна
нормочас,
съгласно
посочената стойност на труда) и времетраене в
стойност в ценовата оферта и съответствие с продължителността
времетраене в съответствие с на работните операции, които не
продължителността на работните превишават определените в Наредба
операции, които не превишават № 24/08.03.2006 г., глава втора
определените
в
Наредба
№ „Норматив за автотенекеджийски
24/08.03.2006
г.,
глава
втора услуги” и глава трета „Норматив за
„Норматив за автотенекеджийски ремонт и техническо обслужване”,
услуги” и глава трета „Норматив за издадена от Комисията за финансов
ремонт и техническо обслужване”, надзор за съответния клас/група
издадена от Комисията за финансов автомобил;
надзор за съответния клас/група
автомобил;
- за вложени резервни части и - за вложени резервни части и
консумативи – с включен % консумативи – с включена отстъпка.
Предлаганата отстъпка е в размер на
отстъпка.
……. %.
(Участникът неможе да посочва
предложен процент отстъпка - 0
(нула) процента).
- за репатриране, външно измиване и - за репатриране, външно измиване
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вътрешно почистване – по цени на
дребно валидни в сервиза на
изпълнителя
към
момента
на
извършване на услугата с включен %
отстъпка.
Фактурата и протокола за приемане
на извършената услуга да съдържат
опис на извършената дейност със
съответните нормочасове и опис на
вложените
резервни
части
и
консумативи.
Продължителността на работните
операции
да
не
превишават
определените
в
Наредба
№
24/08.03.2006
г.,
глава
втора
„Норматив за автотенекеджийски
услуги” и глава трета „Норматив за
ремонт и техническо обслужване”,
издадена от Комисията за финансов
надзор за съответния клас/група
автомобил.

Подпис:

Предлагано
и вътрешно почистване – по цени на
дребно валидни в сервиза към
момента на извършване на услугата с
включена ………. % отстъпка.
За извършената услуга ще издавам
…. и ще бъде изготвен протокол за
приемане на извършената услуга
съдържащ следната информация:
1. ………………;
2. ………………;
3. ……………… .
Продължителността на работните
операции няма да превишават
определените
в
Наредба
№
24/08.03.2006
г.,
глава
втора
„Норматив за автотенекеджийски
услуги” и глава трета „Норматив за
ремонт и техническо обслужване”,
издадена от Комисията за финансов
надзор за съответния клас/група
автомобил.

/ Име и Фамилия/
Дата _______/__________/
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Приложение № 6
(образец)

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

Подписаният/ата ………………………………………………………..…………
(трите имена)

данни по документ за самоличност …………………....................…………………
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на ……………………………………………………..………………
(длъжност)

на …………………………………………………………..……………………………
(наименование на участника)

ЕИК/БУЛСТАТ ………………………………… – участник в процедура за
възлагане на обществена поръчка с предмет: „Сервизно поддържане на
автомобилна техника”,
ДЕКЛАРИРАМ:
С подаване на настоящата оферта направените от нас предложения и поети
ангажименти са валидни за срок от ...... /……../ месеца, считано от датата, която е
посочена за дата на получаване на офертата (не по-кратък от 4 месеца). Ако
бъдем определени за изпълнители, настоящата оферта ще остане обвързваща за
нас до сключването на договор за изпълнение.

Дата: ………………
ДЕКЛАРАТОР: .......................
Печат

(подпис)

/......................................................../
(име и фамилия)
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Приложение 7
(образец)

ДЕКЛАРАЦИЯ
за конфиденциалност по чл.102, ал.1 от ЗОП

Подписаният/ата ...............................................................................................
(трите имена)

данни по документ за самоличност ............................................................................
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на .........................................................................................................
(длъжност)

на ....................................................................................................................................
(наименование на участника)

ЕИК/БУЛСТАТ ..........................................................., – участник в процедура за
възлагане на обществена поръчка с предмет „Сервизно поддържане на
автомобилна техника” по
Обособена позиция № ……… за „……………………..……………, (изписва се
номера и предмета на обособената позиция), съгласно изискванията на Техническа
спецификация ТС .…………..,
Д Е К Л А Р И Р А М:
1. Информацията, съдържаща се в …………………………………………..
(посочват се конкретна част/части от офертата)

да се счита за конфиденциална, тъй като съдържа търговски тайни.
2. Не бихме желали информацията по т. 1 да бъде разкривана от
Възложителя, освен в предвидените от закона случаи.

Дата
Име и фамилия
Подпис (и печат)

............................/ ............................/ ............................
..........................................................................................
...........................................................................................
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Приложение № 8
(образец)

ПРЕДЛАГАНИ ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ – ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
/в отделен запечатан плик/

ДО (наименование и адрес на Възложителя): Министерство на отбраната,
Дирекция „Отбранителна аквизиция“, гр. София, 1080, ул. „Иван Вазов“ № 12, ет.
5.
ОТ:
........................................................................
(наименование
на
участника)
със
седалище
и
адрес
на
управление:
.........................................................................
регистриран
по
ф.д.
№
................................ / ................ г. по описа на .................................. съд, ЕИК
........................................................... .
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
В качеството си на участник в открита процедура за възлагане на
обществена поръчка с предмет „…………………“, с настоящото Ви представяме
нашето Ценово предложение за изпълнение на поръчката по
Обособена позиция № ……… за „……………………………, (изписва се номера
и предмета на обособената позиция), съгласно изискванията на Техническа
спецификация ТС .………….., което ще бъде обвързващо за нас в срока на
валидност на офертата ни.
Ако бъдем определени за изпълнители, настоящото ценово предложение ще
остане обвързващо за нас до сключването на договор за изпълнение.

№ по
ред

Автомобили

Брой
автомобили

1

2

3

1

до 1800 см3

2

до 2500 см3

3

над 2500 см3

Вид гориво
4
дизел
бензин
дизел
бензин
дизел
бензин

Цена на един
нормочас за
автомобил в
лева без ДДС
5

Цена на един
нормочас за
автомобил в
лева с ДДС
6
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Посочената цена включва труда, изразен в нормочас по изпълнение на
предмета на поръчката и не включва стойността на вложените резервни части,
материали и консумативи.
Забележка:
Участникът попълва графи 3, 5 и 6 в зависимост от обособената позиция за
която участва.

Дата

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

Име и фамилия

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

Подпис (и печат)

...........................................................................................
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Приложение № 9
(образец)

ДОГОВОР
(ПРОЕКТ)
№ ……./ ………. 201…. г.
Днес, …………… 201… год., в гр. София между
Министерството на отбраната на Република България, гр. София 1092, ул.
„Дякон Игнатий” № 3 ЕИК 000 695 324, представлявано от
………………………………………, наричано за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една
страна и “……………………...…"……………..…., гр.……………………………….
със седалище и адрес на управление: гр.…………, пощ.код…, бул./ул. ”………” №
…; с ЕИК по БУЛСТАТ ……………………………………………; тел: ………;
факс: …………; e-mail: …………………; моб. тел: …………….….…………………
представлявано от ……………………………………………, ЕГН ………
(Управител / Изпълнителен директор / Председател), наричан по-долу
ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна и на основание 112, ал. 1 от Закона за
обществените поръчки (ЗОП), Решение № ……….. за избор на изпълнител на
обществена поръчка с предмет “Сервизно поддържане на автомобилна техника“
се сключи настоящия договор за следното:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1 . (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да
извършва срещу заплащане пълно техническо обслужване и ремонти (при
необходимост) на автомобилната техника на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за
удовлетворяване потребностите на „Комендантство - МО“, които включват:
1. технически прегледи, смяна на маслата на двигателя и
трансмисията, подмяна на филтри, както и всички видове ремонти на техниката и
оборудването, включително зареждане и ремонт на климатичната система;
2. външно измиване и вътрешно почистване на автомобилите;
3. пътна помощ на територията на страната,
съгласно изискванията на ТС В 01.0892.11.
(2) Индивидуализиращи данни на автомобилната техника на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са посочени в Спецификация – Приложение № 1,
представляващо неразделна част от този договор.
Чл. 2. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще извършва услугите по чл. 1 от договора,
само въз основа на Сервизна поръчка, която следва да бъде подписана от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ представляван от началника на „Комендантство - МО“ или
упълномощен негов представител.
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(2) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение,
работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ представляван от
началника на „Комендантство - МО“ или упълномощен негов представител в
присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя. 1
ІІ. ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ И ОБЩА СТОЙНОСТ НА ДОГОВОРА
Чл. 3. Цената на труда, изразена в нормочас е както следва:
(1) За автомобили до 1800 см3 – дизел е _________ (_________) лева без
ДДС и ___________ (____________) лева с ДДС.
(2) За автомобили до 1800 см3 – бензин е _________ (_________) лева без
ДДС и ___________ (____________) лева с ДДС.
(3) За автомобили до 2500 см3 – дизел е _________ (_________) лева без
ДДС и ___________ (____________) лева с ДДС.
(4) За автомобили до 2500 см3 – бензин е _________ (_________) лева без
ДДС и ___________ (____________) лева с ДДС.
(5) За автомобили над 2500 см3 – дизел е _________ (_________) лева без
ДДС и ___________ (____________) лева с ДДС.
(6) За автомобили над 2500 см3 – бензин е _________ (_________) лева без
ДДС и ___________ (____________) лева с ДДС.
Чл. 4. Продължителността на работните операции не превишава
определените в Наредба № 24/08.03.2006 г., глава втора „Норматив за
автотенекеджийски услуги” и глава трета „Норматив за ремонт и техническо
обслужване”, издадена от Комисията за финансов надзор за съответния клас/група
автомобил.
Чл. 5. Общата стойност на договора не трябва да надвишава …………
(словом) лева, без ДДС и ___________ (____________) лева с ДДС.

1

Разпоредбата ще съществува в съдържанието на договора, в случай че Участникът, избран за изпълнител е
обявил в офертата си, че ще ползва подизпълнител.
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ІII. РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ
Чл. 6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ представляван от началника на „Комендантство МО“ заплаща за:
1)
труда на извършената услуга;
2)
вложените при ремонта части и консумативи по цени на дребно
в сервиза на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, валидни към момента на извършване на услугата,
като ползва _____ % (_________) процента отстъпка от цената им;
3) извършените услуги – външно измиване и вътрешно почистване
и репатриране на повреден автомобил по цени на дребно в сервиза на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, валидни към момента на извършване на услугата, като ползва
_____ % (_________) процента отстъпка от цената им.
Чл. 7. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, представляван от началника на
„Комендантство - МО“ заплаща цената за обслуженото/ремонтирано МПС след
извършване на услугата, по банков път, в лева, в срок до 30 (тридесет) дни след
представяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на следните редовно
оформени документи за плащане: фактура и двустранно подписан протокол за
приемане на извършената услуга. Фактурата и протокола за приемане на
извършената услуга трябва да съдържат опис на извършената дейност със
съответните нормочасове и опис на вложените части и консумативи.
(2) В Цената са включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за
изпълнение на Услугите, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащането на
каквито и да е други разноски, направени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 8. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължимите суми
по банкова сметка на последния в _________ Банка АД, както следва:
Разплащателна сметка: IBAN: ___________________ , BIC: _______.
(2) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за
подизпълнение,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
представляван
от
началника
на
„Комендантство - МО“ извършва окончателно плащане към него, след като бъдат
представени
доказателства,
че
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
е
заплатил
на
подизпълнителя/подизпълнителите за изпълнените от тях работи, които са
приети.
ІV. ВЛИЗАНЕ В СИЛА И СРОК НА ДОГОВОРА
Чл. 9. Срокът на договора е 12 (дванадесет) месеца, считано от получаване
на писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с посочена
начална дата за изпълнение или до достигане на максимално допустимата
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стойност на договора по чл. 5, в зависимост от това кое от двете събития настъпи
по-рано.
V. МЯСТО, УСЛОВИЯ И СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 10. (1) Място за изпълнение на договора е/са град/градове
……..…………………………………………….., в сервизна база на Изпълнителя,
намираща се в града на военното формирование ползвател на услугата.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще извършва планово техническо обслужване и
аварийни ремонти на автомобилите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с предимство – приемане
в сервиза до ___ (_____) час след подадена писмена заявка от представител на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (представляван от началника на „Комендантство - МО“) до
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 11. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще изпълнява възложената дейност по
автомобилите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ незабавно или във възможно най-кратък
технологично необходим срок - до ……... календарни дни след приемане на МПС.
(2) При липсата на необходимите резервни части – до …. календарни дни.
Чл. 12. (1) При приемането на съответния автомобил за ремонт
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изготвя Сервизна поръчка, в която се посочват необходимите
дейности и срока за тяхното извършване, съгласно техническите норми на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Копие от сервизната поръчка се връчва на лицето, което
представлява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (представляван от началника на „Комендантство МО“) във връзка с изпълнението на уговореното с този договор. Сервизната
поръчка се прилага от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като неразделна част от документацията
на автомобила за техническо обслужване и ремонт, извършени от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2) Представителят на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ контролира извършените
от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дейности, описани в сервизната поръчка и подписва
необходимите екземпляри на същата. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури
достъп на представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до всички свои производствени
помещения, с цел осъществяване контрол на качеството на дейностите описани в
сервизната поръчка.
Чл. 13. Чрез свой оторизиран представител, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава
да впише вида на техническото обслужване или ремонта в съответната графа от
Дневника за сервизно обслужване и Сервизната книжка на автомобила (изготвена
от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ), след което да завери същото с подпис и печат.
Чл. 14. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не разполага със складова наличност
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от определените резервни части, нужни за извършване на ремонтите, срокът на
извършването им се удължава с времето, необходимо за доставка на съответните
резервни части, но с не повече от ……….. (словом) календарни дни. За горното
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
VІ. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ
Чл. 15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (представляван
от началника на „Комендантство - МО“) или негов представител документ,
удостоверяващ качеството на вложените материали и/или резервни части, възли и
агрегати.
Чл. 16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира качеството на извършените от него
дейности по автомобилите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за срок не по-малък от
гаранционния срок на вложените резервни части и материални средства, считано
от датата на извършената дейност, удостоверено с издаването на сертификат
(декларация) за съответствие на извършените дейности и вписването в Дневника
за сервизно обслужване (Сервизната книжка на автомобила).
Чл. 17. Пробегът за гаранция на извършен ремонт по отделните агрегати,
възли и детайли е както следва:
1) за двигател
- _________ км;
2) за трансмисия
- _________ км;
3) за ходова част
- _________ км;
4) за запалителна система и ел.оборудване
- _________ км;
5) за хранителна (горивна) система
- _________ км;
6) за смазочна система
- _________ км;
7) за спирачна система
- _________ км;
8) за кормилна система
- _________ км;
9) за отоплителна и охладителна система
- _________ км;
Чл. 18. За вложените резервни части и материални средства, за които няма
изрично упоменат гаранционен срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира пробег от
минимум 25 000 (двадесет и пет хиляди) км или една година експлоатация след
датата на извършената дейност (което събитие настъпи първо).
Чл. 19. В случай, че гаранционния пробег (в километри или време) не бъде
достигнат към датата на прекратяване на договора поради изтичане на срока му
на действие, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (представляван от
началника на „Комендантство - МО“) гаранция за качеството на извършените
ремонти по посочените агрегати, възли и детайли за срок до достигане на
гаранционния пробег, считано от датата на извършване на съответния ремонт и
удостоверено по реда на чл. 16, чл. 17 и чл. 18 от настоящият договор.
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Чл. 20. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да предяви рекламация към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в
случаите на констатиране на:
- отклонение от гаранционните условия по чл. 17;
- неспазване на договорените срокове по чл. 10, чл. 11 и чл. 14;
- отклонение от качеството, съгласно чл. 16, чл. 17 и чл. 18.
Чл. 21. При открито отклонение от качеството, възникнало в гаранционният срок
при експлоатацията на автомобилната техника (отклонение на параметрите от
изискванията на нормативната и техническата документация, счупване или нарушаване
на работоспособността след извършени ремонтни и/или реглажни дейности),
представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок от 2 (два)
работни дни.
Чл. 22. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ чрез „Комендантство - МО“ изпраща
уведомление към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора. Уведомлението се основава на
Телеграма-известие за несъответствие (Приложение № 2, неразделна част от
настоящия договор), подадена от военното формирование, експлоатиращо
автомобилната техника, обект на рекламация.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в срок до два работни дни от получаване на
уведомлението по ал. 1 да определи и изпрати свои представители на указаното в
уведомлението място, като предварително писмено информира „Комендантство МО“.
(3) Анализът по ал. 1 се извършва от комисия с участието на представители
на двете страни.
(4) Резултатите от анализа се отразяват в Акт за рекламация, (Приложение
№ 3, неразделна част от настоящия договор). Актът се подписва от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез представителите на „Комендантство - МО“, експлоатиращо
автомобилната техника обект на рекламацията и представители на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(5) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпрати представител, Актът за
рекламация се подписва без негово участие, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да го
оспорва впоследствие.
(6) Срокът за закриване на рекламацията се уточнява между представители
на страните при подписване на Акта за рекламация.
(7) Срокът по ал. 6 не трябва да е повече от срок до 30 (тридесет) работни
дни от подписването на Акта за рекламация.
(8) Рекламацията се счита за закрита с подписването от представители на
двете страни на Акт за възстановяване, (Приложение 4, неразделна част от
настоящия договор). Актът се подписва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, чрез
представителите на „Комендантство - МО“, експлоатиращо автомобилната
техника обект на рекламацията и представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
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(9) Разходите, свързани с възстановяването на рекламираната услуга,
транспортните разходи до военното формирование краен получател, включително
и репатрирането на автомобила до най-близкия си сервизен център са за сметка на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(10) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за качеството на услугата по
време на гаранционният срок, освен в случаите на неправилната експлоатация.
VІІ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл.23. (1) Като гаранция за изпълнение на задълженията по договора,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя парична сума, банкова гаранция или застраховка в
размер на ……………….. лева, представляваща 5 % от стойността на договора без
ДДС.
(2) Паричната сума да бъде внесена по сметката на дирекция „Финанси“ –
МО в Българска Народна Банка, IBAN: BG 96 BNBG 9661 3300 1522 01.
(3) Изпълнителя избира сам формата на гаранцията за изпълнение.
(4) Гаранцията за изпълнение в размер на 5 % да бъде със срок не по-малък
от 30 (тридесет) календарни дни след крайния срок на договора.
(5) Гаранцията служи за обезпечаване на точното и своевременно
изпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора;
(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържи дължимата от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
неустойка от гаранцията за изпълнение в случай на забавено, частично, пълно
неизпълнение или некачествено изпълнение на задължения по договора;
(7) Върху гаранцията за изпълнение ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихви за
периода, през който средствата законно са престояли при него;
(8) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение в срок до 30
(тридесет) дни след приключване изпълнението на договора, като има право да
приспадне от гаранцията дължимите неустойки вследствие забава при изпълнение
на задълженията по договора.
(9) Когато гаранцията за изпълнение е под форма на банкова гаранция,
изискването е банковата гаранция да бъде безусловна и неотменими, като текстът
й се съгласува предварително с Възложителя.
(10) Когато гаранцията за изпълнение е под форма на застрахователна
полица, изискванията са съгласно Приложение № 5 към договора.
(11) Банковите гаранции/ застрахователните полици служат за обезпечаване
на точното и своевременно изпълнение на задълженията на Изпълнителя по
договора.
(12) Сумите по гаранциите за изпълнение/ застрахователните суми по
застрахователните полици се усвояват/ изплащат изцяло или частично в случай на
пълно или частично неизпълнение на задължения по договора, пропорционално
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на неизпълнената част. При забава в изпълнението на договора, изпълнителят е
длъжен да удължава крайният срок по банковите гаранции/ застрахователните
полици със срок не по-малък от 30 (тридесет) календарни дни след крайния срок
за приключване на изпълнението на задълженията по договора при отчитане на
забавата.
(13) Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение на договора, в
срок до 30 (тридесет) дни след приключване изпълнението на задълженията по
договора. Възложителят има право да приспадне от гаранцията дължимите
неустойки вследствие забава при изпълнение на задълженията по доставката.
(14) В случай, че някоя от гаранциите е под формата на банкова гаранция и
е издадена от банка, намираща се извън територията на Република България,
същата да бъде авизирана или потвърдена от банка, намираща се на територията
на Р България (Когато е приложимо).
(15) Ако участникът или избраният Изпълнител е българско лице, всички
разходи свързани с гаранциите са за сметка на Изпълнителя.
(16) Ако участникът или избрания Изпълнител е чуждестранно лице, всички
банкови разходи по превода свързани с гаранциите са за негова сметка.
VІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Чл. 24. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
1) да заявява предварително и в срок, автомобилите за сервизно
обслужване или ремонт при условията на договора;
2) да предоставя автомобилите за сервизно обслужване и ремонт,
съгласно заявката в сервиза на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
3) да спазва стриктно условията за експлоатация на производителя при
ползването на всеки автомобил;
4) да заплаща определената цена по размер, начин и срок, уговорени
между страните в раздел ІІ от този договор;
5) да уведомява незабавно ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в случай на възникнала
повреда по автомобила и с оглед на предотвратяване на последващи, обусловени
от повредата, други повреди на части или агрегати на автомобила, да спре
автомобила от експлоатация по указание на сервизните специалисти на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
6) да извършва всички услуги, уговорени по чл. 1 само в сервиз на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за срока на този договор за автомобилната техниката посочена в
Приложение № 1.
Чл.25. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има правото да увеличи (намали)
количеството на автомобилите (по Приложение № 1), както и да заменя едно
МПС с друго.
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(2) В случай, че установи, че подизпълнител не изпълнява възложените му
дейности съгласно настоящия договор, да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сам да
извърши тези работи2.
Чл. 26. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
1) да осигурява пълно обслужване и ремонт на автомобилната техника
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съгласно условията на договора, качествено и незабавно или
във възможно най-кратък срок, считано от датата на подадената писмена заявка
(сервизна поръчка), в сервиза му с грижата на добър стопанин;
2) да извършва за своя сметка отстраняването на рекламации по
автомобили обхванати от гаранцията по чл. 16 до чл.19 от договора, предявени от
Възложителя представляван от началника на „Комендантство - МО“, в чиито
правомощия е управлението на обслуженото / ремонтираното МПС;
3) да осигури обслужването с предимство на автомобилите на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
4) да приема МПС за ремонт и обслужване до 1 (един) час след подаване
на писмена заявка (сервизна поръчка) по чл. 2;
4.1) Да разполага приемна (чакалня за водачите) за водачите на
автомобили, изчакващи извършването на техническо обслужване или ремонт на
автомобилите с продължителност до два часа.
5) да приема повече от един брой техника на възложителя;
6) да осигурява безплатна охрана на МПС, приети за ремонт и
обслужване;
7) да осигурява резервните части, консумативи и принадлежности,
необходими за извършване на обслужването и ремонт на автомобилите;
8) при обслужването и ремонта да се влагат резервни части, материали и
консумативи, осигуряващи минималния гаранционен пробег съгласно т. 4.2. от
техническа спецификация ТС В 01.0892.11., които да фактурира по цени, съгласно
ценоразписа на резервни авточасти на дребно в сервиза си, валидни към момента
на извършване на услугата с включени ___ % отстъпка. При поискване от
Възложителя да представя ценова листа на резервните части по марки
автомобили.
9) да извършва всички дейности, свързани с обслужването и ремонта на
МПС, в съответствие с препоръките и изискванията на завода производител за
съответния (марка, модел) автомобил. Изискванията се отнасят по отношение на
дейностите, свързани с диагностика, обслужване, реглаж и текущ ремонт на
бензинов или дизелов двигател; смяна на консумативи (масла, филтри, антифриз,
спирачна течност, ремъци и др.); проверка изправността и ремонт на ходова част
и окачване, спирачна уредба, горивна уредба, запалителна уредба, електрическа
2

Разпоредбата ще съществува в съдържанието на договора, в случай че Участникът, избран за изпълнител е
обявил в офертата си, че ще ползва подизпълнител.
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инсталация, съединител, предавателни и раздатъчни кутии, кормилно управление,
хидравлична система и др.; при необходимост, проверка изправността и ремонт
на вентилационно-отоплителна и климатична инсталация и зареждане на
климатична система; подмяна на гърнета и тръби за отвеждане на изгорелите
газове и други дейности, свързани с отстраняване на възникнали проблеми,
възпрепятстващи експлоатацията на автомобилната техника и осигуряващи
безопасността на движението;
10) да обслужва автомобилите на възложителя с масла и специални
течности само с такива, чиято спецификация отговаря на изискванията на завода
производител на МПС;
11) да предоставя надлежно оформен документ (сертификат или
декларация за съответствието на извършените дейности), осигуряващ гаранция на
вложените резервни части и труд;
12) да извършва за своя сметка отстраняването на повредите, възникнали
в гаранционния срок по предходната точка и дължащи се на лошо качество на
извършения ремонт и/или на вложените резервни части;
13) да осигурява за своя сметка репатриране до сервиза си на МПС на
възложителя, отремонтирано при изпълнителя, в случай, че МПС се повреди през
гаранционния срок и не може да се експлоатира;
14) да осигури достъп на представителя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до
помещенията и автомобила по време на обслужването и/или ремонта;
15) да предава автомобила след извършено техническо обслужване и
ремонт измит и почистен отвътре и отвън;
16) да води регистър с информация за извършените дейности и вложените
резервни части и материали на МПС, предмет на договора, както и картотека за
следене техническото състояние на автомобила/ите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
17) да фактурира извършените дейности обект на настоящия договор,
съгласно договорените: цена на труда за един нормочас, нормочасова ставка и %
отстъпка от стойността на вложените резервни части, консумативи и услуги.
18) да изготвя констативен протокол в случаите, когато след диагностика
или по време на ремонт се констатира, че са необходими допълнителни ремонтни
дейности и/или влагане на резервни части и материали, невключени в заявката по
чл. 2. Допълнителните дейности ще се изпълняват само след одобряване и
подписване на протокола от възложителя или негов представител;
19) да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при промяна на актуалното си
състояние или административните данни.
20) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи плащането, посочено в
раздел II.
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(2)3 1). За извършване на дейностите по договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има
право да използва само подизпълнителите, посочени от него в офертата, въз
основа на която е избран за ИЗПЪЛНИТЕЛ.
2). Процентното участие на подизпълнителите в цената за изпълнение
на договора не може да бъде различно от посоченото в офертата на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
3). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за действията и/или
бездействията на подизпълнителите си. Видът и делът на участието на
подизпълнителя/те следва да бъдат същите, като посочените в офертата на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а именно:
1. подизпълнител ...................................... (изписва се наименованието
на първия подизпълнител, ЕИК) ще изпълнява следните видове работи от
предмета
на
възлаганата
обществена
поръчка:
……………………………………………………………,
участието
на
подизпълнителя ще бъде .............% от общата стойност на поръчката;
(съдържанието на тази точка се възпроизвежда толкова пъти, колкото са
предложените подизпълнители)
4). При сключването на договорите с подизпълнителите, оферирани в
офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последният е длъжен да създаде условия, че:
1. приложимите клаузи на договора са задължителни за изпълнение от
подизпълнителите;
2. действията на подизпълнителите няма да доведат пряко или косвено до
неизпълнение на договора, за което ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да иска освобождаването
си от отговорност;
3. при осъществяване на контролните си функции, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
и/или друг компетентен орган, ще могат без ограничения да извършват проверка
на дейността и документацията на подизпълнителите;
5). Сключването на договор за подизпълнение не освобождава
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от отговорността му за изпълнение на договора за обществена
поръчка.
6). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор/договори за
подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 10 дни от
сключване на настоящия Договор. В срок до 3 (три) дни от сключването на
договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на
посочен в офертата подизпълнител изпълнителят изпраща копие на договора или
на допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че са
изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП.

3

Разпоредбата ще съществува в съдържанието на договора, в случай че Участникът, избран за изпълнител е
обявил в офертата си, че ще ползва подизпълнител.
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7). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не превъзлага изпълнението на
дейностите, включени в предмета на обществената поръчка на лица, които не са
подизпълнители, като е длъжен да предвиди такова задължение и за
ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ/ИТЕ в сключваните с тях договори.
8). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури свой представител, както и
представител на ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ/ИТЕ при приемането на дейност по
договора за обществена поръчка.
9). Работата на подизпълнителя/те се приема от Възложителя в
присъствието на Изпълнителя и подизпълнителя.
10). При приемане на работата ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да представи
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ доказателства, че договорът за подизпълнение е прекратен,
или работата или част от нея не е извършена от подизпълнител.
ІX. НЕУСТОЙКИ И САНКЦИИ
Чл. 27. В случай, че договора бъде прекратен по чл. 35 от настоящия
договор, страните не си дължат неустойки.
Чл. 28. В случай на неизпълнение на задълженията от настоящия договор,
неизправната страна дължи на изправната страна неустойка за забава или
частично неизпълнение на договора в размер на 0,2 % (нула цяло, два процента)
за всеки просрочен ден, респективно за всеки просрочен час от стойността на
извършвания ремонт, но не-повече от 5% (пет) от стойността на договора без
ДДС.
Чл. 29. (1) При едностранно прекратяване на договора от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,
същия дължи неустойка в размер на предоставената гаранция за изпълнение на
договора.
(2) При прекратяване на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и
настъпване на събитие по чл. 20 от настоящия договор, при което стойността на
ремонта с вложените материали, стойността на вложения труд и средствата за
транспортиране на повредения автомобил до сервизна база, надхвърлят
стойността на внесената гаранция за качеството на извършените от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ремонти, същият се задължава да изплати тази разлика в 14
(четиринадесет) дневен срок след представянето му на всички надлежно
оформени разходни документи (фактури).
X. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 30. Договорът ще бъде прекратен едностранно, без предизвестие от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 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 и не е изпълнило в
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съответните срокове задължението си по § 14, ал. 1 от Преходните и
заключителни разпоредби към ЗИД на ЗИФОДРЮПДРКЛТДС. В този случай не
се дължи връщане на гаранцията за изпълнение, нито заплащане на извършените
доставки, а получените плащания подлежат на незабавно възстановяване ведно
със законната лихва.
Чл. 31 (1) Прекратяването на Договора може да стане и при следните
основания:
(2) По взаимно съгласие на Страните, изразено писмено и подписано от тях.
(3) При виновно неизпълнение на задълженията на една от Страните, с
отправяне на писмено 7 (седем) дневно предизвестие от изправната до
неизправната Страна.
(4) При прекратяване без правоприемство на юридическото лице на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(5) Всяка от страните може едностранно, след отправяне на писмено
обосновано предизвестие, в 7-дневен срок да прекрати или развали Договора, ако
другата Страна не изпълни задълженията си в определените в Договора срокове.
(6) При започване на процедура по ликвидация на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или
на член на обединението (в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е обединение).
(7)
При откриване на производство за обявяване в несъстоятелност на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на член на обединението (в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е
обединение).
Чл. 32. При разваляне на Договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, той дължи
неустойка в размер на 5 % (пет процента) от общата стойност Договора без ДДС.
Чл.33. При частично или пълно неизпълнение на Договора,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право едностранно да прекрати Договора, да търси
обезщетение за нанесени вреди и да претендира за неустойка в размер на 5 % (пет
процента) от общата стойност на неизпълнение на Договора;
Чл. 34. Всяко изменение по Договора се смята за действително, ако е
изготвено в писмена форма, подписано е от двете страни.
Чл. 35. Едностранно от Възложителя със седем дневно предизвестие без
Възложителя да дължи неустойки. Възложителя дължи единствено заплащане на
заявената и получената до тази дата техника.
Чл. 36. При сключване на договор със същият предмет въз основа на
рамково споразумение сключено от Централния орган за обществени поръчки,
съгласно приложимите разпоредбите на Постановление № 385/30.12.2015 г.
ХІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛАУЗИ
Чл. 37. Срокът на договора е 12 (дванадесет) месеца, считано от получаване

на писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с посочена
начална дата за изпълнение или до достигане на максимално допустимата
стойност на договора по чл. 5, в зависимост от това кое от двете събития настъпи
по-рано.
Чл. 38. (1) Всяка страна се задължава при промяна на адреса си да уведоми незабавно
другата страна. В противен случай последната не носи отговорност за неполучени съобщения.
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(2) Кореспонденция, заявки и потвърждения от едната страна по договора до другата
се прави писмено за действителност, като писмената форма се смята за спазена и когато
съобщението е изпратено по факс.
(3) За целите на този договор търговските адреси на страните са:
за ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

за ИЗПЪЛНИТЕЛ:

гр. София 1092, ул.”Дякон Игнатий” № 3,
Главна дирекция „Отбранитерна аквизиция”МО, тел.02/9220679, факс 02/9222969;

гр. ________,п.к. ________, ул.________
№ ___, тел. ___________.

Чл. 39. Споровете, възникнали във връзка с изпълнението на договора се решават чрез
преговори между страните, а в случай на непостигане на съгласие – по съдебен ред.
Чл. 40. За неуредените в този договор въпроси се прилага действащото търговско и
гражданско законодателство на Република България.
Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра – по един за
всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
___________/____________/
име, фамилия)

(подпис,

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
„ХХХХ”
________/_____________/
(подпис, име, фамилия)

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ
„ФИНАНСИ”
…………………………………….
/....................................../
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Приложение № 1
Към договор
№_________/________ 201… г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ
НА АВТОМОБИЛНАТА ТЕХНИКА
№
по
ред

Автомобили

1

до 1800 см3

2

до 2500 см3

3

над 2500 см3

Брой

Вид гориво

Място

дизел
бензин
дизел
бензин
дизел
бензин
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Приложение № 2
Към договор
№_________/________ 201… г.

ТЕЛЕГРАМА-ИЗВЕСТИЕ ЗА НЕСЪОТВЕТСТВИЕ
ДО
Началника на ...................
(заявител)
Директора на дирекция
"Отбранителна аквизиция"
Уведомявам
Ви,
че
по
време
на
...................................................................................................................................
(експлоатация)
............................................................................................................................................,
са констатирани следните несъответствия (дефекти):
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Услугата е по Договор № ................ с гаранционен срок от
.................................., в продължение на ..................... месеца, и е въведен в
експлоатация от ...........................................................................
На основание на горепосоченото и в съответствие с раздел ......... на Договор
№ ................ моля ....................................................... да разкрие процедура за
предявяване на рекламация към изпълнителя по договора.

Командир (началник)
на в. форм. ............................................
..........................................
(звание, подпис, фамилия)
Отпечатано в ............ екз.
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Приложение № 3
Към договор
№_________/________ 201… г.
УТВЪРЖДАВАМ
Командир (началник)
на военно формирование ....................
............................................
(звание, подпис, фамилия)
................................ г.
АКТ ЗА РЕКЛАМАЦИЯ
№ ............../....................... г.
за .......................................................................................................................
(наименование на несъответстващия отбранителния продукт)
Комисия, назначена със заповед № .................../...................... г. на командира
(началника) на военно формирование..................................................., в състав:
Председател:
..........................................................................................................................
и членове: ............................................................................... от
...................................................;
............................................................................... от
................................................;
............................................................................... от
................................................;
се събра да разгледа причините за отклонението от качествените характеристики
на ...........
КОМИСИЯТА УСТАНОВИ:
1.
..........................................................................................................................................,
(наименование)
ремонтиран от изпълнител
.............................................................................................................
по Договор № .............. между Министерството на отбраната и
................................................
с гаранционен срок ...................... месеца, в сила от
.....................................................................
(дата)
От началото на експлоатацията, продуктът е отработил .......................
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дни/месеци .........................
2. Експлоатация на продукта .....................................................................................
(посочват се бележките по изпълнението на инструкциите по експлоатацията).
3. Описание на дефекта на продукта ...........................................
.............................................................................................................................................
(дата и обстоятелства, при които е открит дефектът, кратко описание на
последния, предполагаеми причини и последствия от дефекта)
4. Списък на дефектиралите агрегати и части
................................................................................
(продуктите, излезли от строя, се съхраняват от експлоатиращото ги
формирование до получаване указания от изпълнителя по договора)
ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА КОМИСИЯТА
Въз основа на изложеното комисията
Реши:
1. ................................. не е годен за по-нататъшна експлоатация и подлежи на
.....................................................................................................................................
(ремонт, замяна с нов: посочва се видът на ремонта и къде трябва да се
извърши той - в експлоатиращото поделение или при изпълнителя по
договора)
2. Дефектът е вследствие на
.....................................................................................................................................
(производствен дефект, нарушаване правилата за експлоатация и др.)
3. За възстановяване на продукта са необходими следните
.....................................................................................................................................
(агрегати и части и материали)
4. Замяната (ремонтът) на продукта да се извърши за сметка на
.....................................................................................................................................
(изпълнител по договора, експлоатиращото поделение, структура)
5. За удовлетворяване на рекламацията е необходимо изпълнителят по
договора в срок от ....................... до ...........................
(да извърши пълна замяна на продукта; да предостави отделни агрегати и
части - посочват се какви; да се извърши ремонт при изпълнителя по
договора, да се изплати стойността за възстановяването на продукта и
др.)
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Допълнителни данни:
а) ............................... е въведен в експлоатация
.....................................................................................................................................
Изпълнителят по договора се задължава писмено да уведоми директора на
дирекция "Отбранитерна аквизиция" до 10 (десет) дни след закриване на
рекламацията, за анализа на причините, довели до несъответствието, и за
предприетите коригиращи действия за повторно недопускане на несъответствие.
Към акта се прилагат материалите, потвърждаващи обосноваността на
рекламацията
.........................................................................................................................
(фотографии, образци, резултати от анализи, опаковъчни листове и др.)
Представител на
изпълнителя по договора

Комисия на потребителя:
Председател:
________ / _________ /
подпис
фамилия
________ / __________ /
Членове:
________ / _________ /
подпис
фамилия
подпис фамилия
________ / _________ /
подпис
фамилия
Забележка: Актът се изготвя в 4 екз. (Главна дирекция „Отбранитерна
аквизиция”, Заявителя, Потребителя и Изпълнителя).
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Приложение № 4
Към договор
№_________/________ 201… г.
УТВЪРЖДАВАМ
Командир (началник)
на военно формирование ....................
............................................
(звание, подпис, фамилия)
................................ г.
АКТ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
1. На основание рекламационен акт № ............/................ г.
2. ...............................................................................................................................
(наименование на продукта)
3. ................................................................................................................................
(наименование и номер на повредения блок, възел)
4. Дата на откриване на неизправността ..............................................................
5. Отработени дни:
от началото на експлоатацията ……………………..........................................................
от предишен дефект .........................................................................................................
6. Описание на неизправността ……………………………………………………….
7. Извършени са следните ремонтни дейности ...................................................
8. ........................................... е възстановен със средствата на
- изпълнител по договора ....................................................... гр.
.....................................,
- потребител
........................................................................................................................,
(ненужното се зачертава)
и е пломбиран с печат №
...................................................................................................
9. Възстановеният .......................................................................................... е приет от
.............................................................................................................................................
(звание и фамилия на представителя на потребителя)
....................................................................................... се счита възстановен и годен
за
..........................................................................................................................................
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10. Списък на ........................................, изразходвани при възстановяването на
........
Разходите по възстановяване на ..................................................................................
са
за сметка
на………...............................................................................................................
Представител на
изпълнителя по договора

Представител на потребителя:

________ / __________ /
подпис
фамилия
Печат

________ / __________ /
подпис
фамилия
Печат

Забележка: Актът се изготвя в 4 екз. (Дирекция „Отбранителна аквизиция”,
Заявителя, Потребителя и Изпълнителя).
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Приложение № 5
Към договор
№_________/________ 201… г.
ИЗИСКВАНИЯ
за застраховка под формата на гаранция за изпълнение
1. Застрахователната полица, както и всеки издаден към нея добавък/ анекс,
да е в оригинал с подпис и печат на застрахователя и указани данни на
Застрахователя, Застрахования (в качеството и на Застраховащ, тъй като заплаща
застрахователната премия) и Бенефициента. Допуска се да бъде издадена
застрахователна полица с няколко екземпляра от нея със статут на оригинали.
Министерство на отбраната е Бенефициент по застрахователната полица.
2. Застрахователната полица да е издадена от застраховател по смисъла на
чл.12 от Кодекса за застраховане (бр. 102 на ДВ от 29.12.2015 г.).
3. Всички разходи за избор на Застраховател, сключване на застраховката и
заплащане на застрахователната премия са за сметка Застрахования (изпълнител
по договора за доставка/услуга/строителство).
4. Застрахователната премия да е платена от Застрахования еднократно в
пълен размер, като копие на платежния документ се предоставя не Бенефициента.
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.
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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
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 № 6
Към договор
№_________/________ 201… г.
СПИСЪК
на техническите лица и тези, които отговарят за контрола на качеството
1. Техническите лица:
№

Техническо лице

1.
2.

2. Лица които отговарят за контрола на качеството:
№

Лица отговарящо за контрола на качеството

1.
2.
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