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Приложение № 1 
(образец) 

 

ОПИС 
на представените документи, свързани с участие в открита процедура за 

възлагане на обществена поръчка  
с предмет „……………………………………………………“ 

 
 

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) 
 

Част І: Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за възлагащия 
орган или възложителя 

 При процедурите за възлагане на обществени поръчки, за които в Официален вестник на 
Европейския съюз се публикува покана за участие в състезателна процедура, информацията, 
изисквана съгласно част I, ще бъде извлечена автоматично, при условие че ЕЕДОП е създаден 
и попълнен чрез електронната система за ЕЕДОП1. Позоваване на съответното обявление2, 
публикувано в Официален вестник на Европейския съюз: 
OВEС S брой[], дата [], стр.[],  
Номер на обявлението в ОВ S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 

Когато поканата за участие в състезателна процедура не се публикува в Официален вестник 
на Европейския съюз, възлагащият орган или възложителят трябва да включи информация, 
която позволява процедурата за възлагане на обществена поръчка да бъде недвусмислено 
идентифицирана. 

В случай, че не се изисква публикуването на обявление в Официален вестник на Европейския 
съюз, моля, посочете друга информация, която позволява процедурата за възлагане на 
обществена поръчка да бъде недвусмислено идентифицирана (напр. препратка към 
публикация на национално равнище):  [……] 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

Информацията, изисквана съгласно част I, ще бъде извлечена автоматично, при условие че 
ЕЕДОП е създаден и попълнен чрез посочената по-горе електронна система за ЕЕДОП. В 
противен случай тази информация трябва да бъде попълнена от икономическия оператор. 

                                                           

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

2 За възлагащите органи: или обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в 
състезателна процедура, или обявление за поръчка. 
За възложителите: периодично индикативно обявление, използвано като покана за участие в състезателна 
процедура, обявление за поръчка или обявление за съществуването на квалификационна система. 
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Идентифициране на възложителя3 Отговор: 

Име:  МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА 

на Република България 

За коя обществена поръчки се отнася? Отговор: 

Название или кратко описание на поръчката4: “Доставка на нови и рециклирани и/или  
използвани автобуси – рамково споразумение", 
съответстващи на изискванията на конкретни 
технически спецификации, разделена в 8 (осем) 
самостоятелно обособени позиции 

Референтен номер на досието, определен от 
възлагащия орган или възложителя (ако е 
приложимо)5: 

[ 30-10-66  ] 

Останалата информация във всички раздели на ЕЕДОП следва да бъде попълнена от икономическия оператор 

 

Част II: Информация за икономическия оператор 

А: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ОПЕРАТОР 

Идентификация: Отговор: 

Име: [   ] 

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

[   ] 
[   ] 

Пощенски адрес:  [……] 

                                                           

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

4 Вж. точки II. 1.1 и II.1.3 от съответното обявление 

5 Вж. точка II. 1.1 от съответното обявление 



 
5 

Лице или лица за контакт6: 
Телефон: 
Ел. поща: 
Интернет адрес (уеб адрес) (ако е приложимо): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Обща информация: Отговор: 

Икономическият оператор микро-, малко или 
средно предприятие ли е7? 

[] Да [] Не 

Само в случай че поръчката е запазена8: 
икономическият оператор защитено 
предприятие ли е или социално предприятие9, 
или ще осигури изпълнението на поръчката в 
контекста на програми за създаване на 
защитени работни места? 
Ако „да“, какъв е съответният процент 
работници с увреждания или в неравностойно 
положение? 
Ако се изисква, моля, посочете въпросните 
служители към коя категория или категории 
работници с увреждания или в неравностойно 
положение принадлежат. 

[] Да [] Не 
 
 
 
 
 
[…] 
 
 
[….] 
 

Ако е приложимо, посочете дали 
икономическият оператор е регистриран в 
официалния списък на одобрените 
икономически оператори или дали има 
еквивалентен сертификат (напр. съгласно 
национална квалификационна система 
(система за предварително класиране)? 

[] Да [] Не [] Не се прилага 

                                                           

6 Моля повторете информацията относно лицата за контакт толкова пъти, колкото е необходимо. 

7 Вж. Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 
124, 20.5.2003 г., стр. 36). Тази информация се изисква само за статистически цели.  
Микропредприятия: .предприятие, в което са заети по-малко от 10 лица и чийто годишен оборот и/или годишен 
счетоводен баланс не надхвърля 2 млн. евро. 
Малки предприятия .предприятие, в което са заети по-малко от 50 лица и чийто годишен оборот и/или годишен 
счетоводен баланс не надхвърля 10 млн. евро. 
Средни предприятия, предприятия, които не са нито микро-, нито малки предприятия и в които са заети по-
малко от 250 лица и чийто годишен оборот не надхвърля 50 млн. евро, и/или годишният им счетоводен баланс 
не надхвърля 43 милиона евро. 

8 Вж. точка III.1.5 от обявлението за поръчка 

9 Т.е. основната му цел е социалната и професионална интеграция на хора с увреждания или в неравностойно 
положение. 
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Ако „да“: 
Моля, отговорете на въпросите в останалите 
части от този раздел, раздел Б и, когато е 
целесъобразно, раздел В от тази част, попълнете 
част V, когато е приложимо, и при всички 
случаи попълнете и подпишете част VI.  
а) Моля посочете наименованието на списъка или 
сертификата и съответния регистрационен или 
сертификационен номер, ако е приложимо: 
б) Ако сертификатът за регистрацията или за 
сертифицирането е наличен в електронен 
формат, моля, посочете: 
 
в) Моля, посочете препратки към документите, от 
които става ясно на какво се основава 
регистрацията или сертифицирането и, ако е 
приложимо, класификацията в официалния 
списък10: 
г) Регистрацията или сертифицирането обхваща ли 
всички задължителни критерии за подбор? 
Ако „не“: 
В допълнение моля, попълнете липсващата 
информация в част ІV, раздели А, Б, В или Г 
според случая  САМО ако това се изисква 
съгласно съответното обявление или 
документацията за обществената поръчка: 
д) Икономическият оператор може ли да представи 
удостоверение за плащането на 
социалноосигурителни вноски и данъци или 
информация, която ще позволи на възлагащия 
орган или възложителя да получи удостоверението 
чрез пряк безплатен достъп до национална база 
данни във всяка държава членка? 
Ако съответните документи са на разположение 
в електронен формат, моля, посочете:  

 
 
 
 
 
 
a) [……] 
 
б) (уеб адрес, орган или служба, издаващи 
документа, точно позоваване на документа): 
[……][……][……][……] 
в) [……] 
 
 
 
г) [] Да [] Не 
 
 
 
 
 
 
 
д) [] Да [] Не 
 
 
 
 
 
(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, 
точно позоваване на документа): 
[……][……][……][……] 

Форма на участие: Отговор: 

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

[] Да [] Не 

Ако „да“, моля, уверете се, че останалите участващи оператори представят отделен ЕЕДОП. 

Ако „да“: 
а) моля, посочете ролята на икономическия 
оператор в групата (ръководител на групата, 
отговорник за конкретни задачи...): 

 
а): [……] 
 

                                                           

10 Позоваванията и класификацията, ако има такива, са определени в сертификацията. 

11 По-специално като част от група, консорциум, съвместно предприятие или други подобни. 
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б) моля, посочете другите икономически 
оператори, които участват заедно в процедурата за 
възлагане на обществена поръчка: 
в) когато е приложимо, посочете името на 
участващата група: 

 
б): [……] 
 
 
в): [……] 

Обособени позиции Отговор: 

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

[   ] 

Б: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ОПЕРАТОР 

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

Представителство, ако има такива: Отговор: 

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

[……]; 
[……] 

Длъжност/Действащ в качеството си на: [……] 

Пощенски адрес: [……] 

Телефон: [……] 

Ел. поща: [……] 

Ако е необходимо, моля да предоставите 
подробна информация за представителството 
(форми, обхват, цел...): 

[……] 

В: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ИЗПОЛЗВАНЕТО НА КАПАЦИТЕТА НА ДРУГИ СУБЕКТИ 

Използване на чужд капацитет: Отговор: 

Икономическият оператор ще използва ли 
капацитета на други субекти, за да изпълни 
критериите за подбор, посочени в част IV, и 
критериите и правилата (ако има такива), 
посочени в част V по-долу?  

[]Да []Не 

Ако „да“, моля, представете отделно за всеки от съответните субекти надлежно попълнен и 
подписан от тях ЕЕДОП, в който се посочва информацията, изисквана съгласно раздели А и Б 
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от настоящата част и от част III.  
Обръщаме Ви внимание, че следва да бъдат включени и техническите лица или органи, които не са 
свързани пряко с предприятието на икономическия оператор, и особено тези, които отговарят за 
контрола на качеството, а при обществените поръчки за строителство — тези, които 
предприемачът може да използва за извършване на строителството.  
Посочете информацията съгласно части IV и V за всеки от съответните субекти12, доколкото тя 
има отношение към специфичния капацитет, който икономическият оператор ще използва. 

Г: Информация за подизпълнители, чийто капацитет икономическият оператор няма да използва 

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

Възлагане на подизпълнители: Отговор: 

Икономическият оператор възнамерява ли да 
възложи на трети страни изпълнението на част 
от поръчката? 

[]Да []Не Ако да и доколкото е известно, моля, 
приложете списък на предлаганите 
подизпълнители:  

[……] 

Ако възлагащият орган или възложителят изрично изисква тази информация в допълнение 
към информацията съгласно настоящия раздел, моля да предоставите информацията, 
изисквана съгласно раздели А и Б от настоящата част и част ІІІ за всяка (категория) 
съответни подизпълнители. 

Част III: Основания за изключване 

А: ОСНОВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С НАКАЗАТЕЛНИ ПРИСЪДИ 

Член 57, параграф 1 от Директива 2014/24/ЕС съдържа следните основания за изключване: 

1. Участие в престъпна организация13: 
1. Корупция14: 

2. Измама15: 

                                                           

12 Например за технически органи, участващи в контрола на качеството: част IV, раздел В, точка 3: 

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

14 Съгласно определението в член 3 от Конвенцията за борба с корупцията, в която участват длъжностни лица на 
Европейските общности или длъжностни лица на държавите — членки на Европейския съюз,  ОВ С 195, 25.6.1997 г., 
стр. 1, и вчлен 2, параграф 1 от Рамково решение 2003/568/ПВР на Съвета от 22 юли 2003 г. относно борбата с 
корупцията в частния сектор (ОВ L 192, 31.7.2003 г., стp. 54). Това основание за изключване обхваща и корупцията 
съгласно определението в националното законодателство на възлагащия орган (възложителя) или на икономическия 
оператор. 
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3. Терористични престъпления или престъпления, които са свързани с терористични 
дейности16: 

4. Изпиране на пари или финансиране на тероризъм17 
5. Детски труд и други форми на трафик на хора18 

Основания, свързани с наказателни присъди 
съгласно националните разпоредби за 
прилагане на основанията, посочени в 
член 57, параграф 1 от Директивата: 

Отговор: 

Издадена ли е по отношение на 
икономическия оператор или на лице, което 
е член на неговия административен, 
управителен или надзорен орган или което има 
правомощия да го представлява, да взема 
решения или да упражнява контрол в рамките 
на тези органи, окончателна присъда във 
връзка с едно от изброените по-горе 
основания, която е произнесена най-много 
преди пет години, или съгласно която 
продължава да се прилага период на 
изключване, пряко определен в присъдата?  

[] Да [] Не 

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

Ако „да“, моля посочете20: 
а) дата на присъдата, посочете за коя от точки 
1 — 6 се отнася и основанието(ята) за нея;  

б) посочете лицето, което е осъдено [ ]; 

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

                                                                                                                                                                                                               

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

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

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

18 Съгласно определението в член 2 от Директива 2011/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2011 г. 
относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите от него и за замяна на Рамково 
решение 2002/629/ПВР на Съвета (ОВ L 101, 15.4.2011 г., стр. 1). 

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

20 Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо. 
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в) доколкото е пряко указано в присъдата: в) продължителността на срока на изключване 
[……] и съответната(ите) точка(и) [   ] 

Ако съответните документи са на 
разположение в електронен формат, моля, 
посочете: (уеб адрес, орган или служба, 
издаващи документа, точно позоваване на 
документа): [……][……][……][……]21 

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

[] Да [] Не  

Ако „да“, моля опишете предприетите 
мерки23: 

[……] 

Б: ОСНОВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С ПЛАЩАНЕТО НА ДАНЪЦИ ИЛИ СОЦИАЛНООСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ  

Плащане на данъци или 
социалноосигурителни вноски: 

Отговор: 

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

[] Да [] Не 

 
 

Данъци Социалноосигурителн
и вноски 

                                                           

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

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

23 Като се има предвид естеството на извършените престъпления (еднократни, повтарящи се, системни...), обяснението 
трябва да покаже адекватността на мерките, които ще бъдат предприети.  
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Ако „не“, моля посочете: 
а) съответната страна или държава членка; 

б) размера на съответната сума; 
в) как е установено нарушението на 
задълженията: 
1) чрез съдебно решение или 
административен акт: 

–  Решението или актът с 
окончателен и обвързващ 
характер ли е? 

– Моля, посочете датата на 
присъдата или решението/акта. 

– В случай на присъда — срокът 
на изключване, ако е определен 
пряко в присъдата: 

2) по друг начин? Моля, уточнете: 

г) Икономическият оператор изпълнил ли е 
задълженията си, като изплати или поеме 
обвързващ ангажимент да изплати дължимите 
данъци или социалноосигурителни вноски, 
включително, когато е приложимо, всички 
начислени лихви или глоби? 

 
a) [……] 
б) [……] 
в1) [] Да [] Не 

– [] Да [] Не 
– [……] 

 
– [……] 

 
 

 

 

 

в2) [ …] 
 

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

 
a) [……]б) [……] 
 
в1) [] Да [] Не 

– [] Да [] Не 
– [……] 

 
– [……] 

 
 

 

 

 

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

Ако съответните документи по отношение 
на плащането на данъци или 
социалноосигурителни вноски е на 
разположение в електронен формат, моля, 
посочете: 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 
документа, точно позоваване на документа): 24 
[……][……][……][……] 

В: ОСНОВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ, КОНФЛИКТИ НА ИНТЕРЕСИ ИЛИ ПРОФЕСИОНАЛНО 
НАРУШЕНИЕ25 

Моля, имайте предвид, че за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена 
поръчка някои от следните основания за изключване може да са формулирани по-точно в 
националното право, в обявлението или в документацията за поръчката. Така например в 
националното правоможе да е предвиденопонятието „сериозно професионално нарушение“ да 
обхваща няколко различни форми на поведение. 

                                                           

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

25 Вж. член 57, параграф 4 от Директива 2014/24/ЕС 
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Информация относно евентуална 
несъстоятелност, конфликт на интереси 
или професионално нарушение 

Отговор: 

Икономическият оператор нарушил ли е, 
доколкото му е известно, задълженията си в 
областта на екологичното, социалното или 
трудовото право26? 

[] Да [] Не 

Ако „да“, икономическият оператор взел ли е 
мерки, с които да докаже своята надеждност 
въпреки наличието на основанието за 
изключване („реабилитиране по своя 
инициатива“)? 
[] Да [] Не 

Ако да“, моля опишете предприетите мерки: 
[……] 

Икономическият оператор в една от следните 
ситуации ли е: 
а) обявен в несъстоятелност, или  
б) предмет на производство по 
несъстоятелност или ликвидация, или 
в) споразумение с кредиторите, или 
г) всякаква аналогична ситуация, възникваща 
от сходна процедура съгласно националните 
законови и подзаконови актове27, или 
д) неговите активи се администрират от 
ликвидатор или от съда, или 
е) стопанската му дейност е прекратена? 
Ако „да“: 
– Моля представете подробности: 
– Моля, посочете причините, поради 

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

[] Да [] Не 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– [……] 
– [……] 

 
 
 
 

                                                           

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

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

28 Тази информация не трябва да се дава, ако изключването на икономически оператори в един от случаите, изброени в 
букви а) — е), е задължително съгласно приложимото национално право без каквато и да е възможност за 
дерогация, дори ако икономическият оператор е в състояние да изпълни поръчката. 
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Ако съответните документи са на 
разположение в електронен формат, моля, 
посочете: 

 

 

 

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

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

[] Да [] Не, 
 
 [……] 

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

Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: 
[……] 

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

[] Да [] Не 
 
 
[…] 

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

Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: 
[……] 

Икономическият оператор има ли информация за 
конфликт на интереси30, свързан с участието 
му в процедурата за възлагане на обществена 
поръчка? 
Ако „да“, моля, опишете подробно: 

[] Да [] Не 
 
 
[…] 

                                                           

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

30 Както е посочено в националното законодателство, съответното обявление или в документацията за 
обществената поръчка. 
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Икономическият оператор или свързано с него 
предприятие, предоставял ли е консултантски 
услуги на възлагащия орган или на 
възложителя или участвал ли е по друг 
начин в подготовката на процедурата за 
възлагане на обществена поръчка? 
Ако „да“, моля, опишете подробно: 

[] Да [] Не 
 
 
 
[…] 

Случвало ли се е в миналото договор за 
обществена поръчка, договор за поръчка с 
възложител или договор за концесия на 
икономическия оператор да е бил предсрочно 
прекратен или да са му били налагани 
обезщетения или други подобни санкции във 
връзка с такава поръчка в миналото? 
Ако „да“, моля, опишете подробно: 

[] Да [] Не 
 
 
 
 
 
[…] 

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

Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: [……] 

Може ли икономическият оператор да 
потвърди, че: 
а) не е виновен за подаване на неверни данни 
при предоставянето на информацията, 
необходима за проверката за липса на 
основания за изключване или за изпълнението 
на критериите за подбор; 
б) не е укрил такава информация; 
в) може без забавяне да предостави 
придружаващите документи, изисквани от 
възлагащия орган или възложителя; и 
г) не се е опитал да упражни непозволено 
влияние върху процеса на вземане на решения 
от възлагащия орган или възложителя, да 
получи поверителна информация, която може 
да му даде неоправдани предимства в 
процедурата за възлагане на обществена 
поръчка, или да предостави поради 
небрежност подвеждаща информация, която 
може да окаже съществено влияние върху 
решенията по отношение на изключването, 
подбора или възлагането? 

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

Специфични национални основания за 
изключване 

Отговор: 

Прилагат ли се специфичните национални 
основания за изключване, които са посочени 
в съответното обявление или в 
документацията за обществената поръчка? 
Ако документацията, изисквана в 
съответното обявление или в 
документацията за поръчката са достъпни 
по електронен път, моля, посочете: 

[…] [] Да [] Не 
 
 
  

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

В случай че се прилага някое специфично 
национално основание за изключване, 
икономическият оператор предприел ли е 
мерки за реабилитиране по своя инициатива?  
Ако „да“, моля опишете предприетите мерки:  

[] Да [] Не 
 
 
[…] 

Част IV: Критерии за подбор 

Относно критериите за подбор (разделα илираздели А—Г от настоящата част) 
икономическият оператор заявява, че 

α: ОБЩО УКАЗАНИЕ ЗА ВСИЧКИ КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР 

Икономическият оператор следва да попълни тази информация само ако възлагащият орган 
или възложителят е посочил в съответното обявление или в документацията за поръчката, 
посочена в обявлението, че икономическият оператор може да се ограничи до попълването й в 
раздел α от част ІV, без да трябва да я попълва в друг раздел на част ІV: 

Спазване на всички изисквани критерии за 
подбор 

Отговор: 

Той отговаря на изискваните критерии за 
подбор: 

[] Да [] Не 

                                                           

31 Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо. 
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А: ГОДНОСТ 

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за 
подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението или в 
документацията за поръчката, посочена в обявлението. 

Годност Отговор: 

1) Той е вписан в съответния 
професионален или търговски регистър в 
държавата членка, в която е установен32: 
Ако съответните документи са на 
разположение в електронен формат, моля, 
посочете: 

[…] 
  

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

2) При поръчки за услуги: 
Необходимо ли е специално разрешение или 
членство в определена организация, за да 
може икономическият оператор да изпълни 
съответната услуга в държавата на 
установяване?  
 
Ако съответните документи са на 
разположение в електронен формат, моля, 
посочете: 

 
[] Да [] Не 
 
Ако да, моля посочете какво и дали 
икономическият оператор го притежава: […] [] 
Да [] Не 
  

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

 

Б: ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ 

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за 
подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението, или в 
документацията за поръчката, посочена в обявлението. 

Икономическо и финансово състояние Отговор: 

1а) Неговият („общ“) годишен оборот за броя 
финансови години, изисквани в съответното 
обявление или в документацията за поръчката, 
е както следва: 

година: [……] оборот:[……][…]валута 
година: [……] оборот:[……][…]валута година: 
[……] оборот:[……][…]валута 
 
(брой години, среден оборот): 

                                                           

32 Както е описано в приложение XI към Директива 2014/24/ЕС; възможно е по отношение на икономическите 
оператори от някои държави членки да се прилагат други изисквания, посочени в същото приложение 
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и/или  
1б) Неговият среден годишен оборот за броя 
години, изисквани в съответното обявление 
или в документацията за поръчката, е 
както следва33(): 
Ако съответните документи са на 
разположение в електронен формат, моля, 
посочете: 

[……],[……][…]валута 
 

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

2а) Неговият („конкретен“) годишен оборот в 
стопанската област, обхваната от 
поръчката и посочена в съответното 
обявление,  или в документацията за 
поръчката, за изисквания брой финансови 
години, е както следва: 
и/или 

2б) Неговият среден годишен оборот в 
областта и за броя години, изисквани в 
съответното обявление или документацията 
за поръчката, е както следва34: 
Ако съответните документи са на 
разположение в електронен формат, моля, 
посочете: 

година: [……] оборот:[……][…]валута 

година: [……] оборот:[……][…]валута 

година: [……] оборот:[……][…]валута 
 
 
 
 
(брой години, среден оборот): 
[……],[……][…]валута 

 

 

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

3) В случай че липсва информация относно 
оборота (общия или конкретния) за целия 
изискуем период, моля, посочете датата, на 
която икономическият оператор е учреден или 
е започнал дейността си: 

[……] 

4) Що се отнася до финансовите 
съотношения35, посочени в съответното 

(посочване на изискваното съотношение — 
съотношение между х и у36 — и стойността): 

                                                           

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

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

35 Например съотношението между активите и пасивите. 

36 Например съотношението между активите и пасивите. 
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обявление, или в документацията за 
обществената поръчка, икономическият 
оператор заявява, че реалната им стойност е, 
както следва: 
Ако съответните документи са на 
разположение в електронен формат, моля, 
посочете: 

[…], [……]37 
 

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

5) Застрахователната сума по неговата 
застрахователна полица за риска 
„професионална отговорност“ възлиза на: 
Ако съответната информация е на 
разположение в електронен формат, моля, 
посочете: 

[……],[……][…]валута 

 

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

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

[…] 
 
 
 
  

 

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

В: ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ 

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за 
подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението, или в 
документацията за поръчката, посочена в обявлението. 

Технически и професионални способности Отговор: 

1а) Само за обществените поръчки за 
строителство: 
През референтния период38 икономическият 
оператор е извършил следните строителни 

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

                                                           

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

38 Възлагащите органи могат да изискат наличието на опит до пет години и да приемат опит отпреди повече от пет 
години. 
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дейности от конкретния вид:  
Ако съответните документи относно 
доброто изпълнение и резултат от най-
важните строителни работи са на 
разположение в електронен формат, моля, 
посочете: 

Строителни работи:  [……] 

 

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

1б) Само за обществени поръчки за доставки 
и обществени поръчки за услуги: 
През референтния период39 икономическият 
оператор е извършил следните основни 
доставки или е предоставил следните 
основни услуги от посочения вид: При 
изготвяне на списъка, моля, посочете сумите, 
датите и получателите, независимо дали са 
публични или частни субекти40: 

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

Описание Суми Дати Получат
ели 

    
 

2) Той може да използва следните технически 
лица или органи41, особено тези, отговарящи 
за контрола на качеството: 
При обществените поръчки за строителство 
икономическият оператор ще може да 
използва технически лица или органи при 
извършване на строителството: 

[……] 
 
 
[……] 

3) Той използва следните технически 
съоръжения и мерки за гарантиране на 
качество, а съоръженията за проучване и 
изследване са както следва:  

[……] 

4) При изпълнение на поръчката той ще бъде в 
състояние да прилага следните системи за 
управление и за проследяване на веригата 
на доставка: 

[……] 

5) За комплексни стоки или услуги или, по  

                                                           

39 Възлагащите органи могат да изискат наличието на опит до три години и да приемат опит отпреди повече от три 
години. 

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

41 За техническите лица или органи, които не са свързани пряко с предприятието на икономическия оператор, но чийто 
капацитет той използва съгласно посоченото в част II, раздел В, следва да се попълнят отделни ЕЕДОП. 
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изключение, за стоки или услуги, които са 
със специално предназначение: 
Икономическият оператор ще позволи ли 
извършването на проверки42 на неговия 
производствен или технически капацитет и, 
когато е необходимо, на средствата за 
проучване и изследване, с които разполага, 
както и на мерките за контрол на 
качеството? 

 
 
[] Да [] Не 

6) Следната образователна и професионална 
квалификация се притежава от: 
а) доставчика на услуга или самия изпълнител, 
и/или (в зависимост от изискванията, 
посочени в обявлението, или в 
документацията за обществената поръчка) 

б) неговия ръководен състав: 

 
 
a) [……] 
 
 
 
б) [……] 

7) При изпълнение на поръчката 
икономическият оператор ще може да 
приложи следните мерки за управление на 
околната среда: 

[……] 

8) Средната годишна численост на състава 
на икономическия оператор и броят на  
ръководния персонал през последните три 
години са, както следва: 

Година, средна годишна численост на състава: 
[……],[……], 
[……],[……], 

[……],[……], 

Година, брой на ръководните кадри: 
[……],[……], 

[……],[……], 

[……],[……] 

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

[……] 

                                                           

42 Проверката се извършва от възлагащия орган или, при съгласие от негова страна, от негово име от компетентен 
официален орган на държавата, в която е установен доставчикът на стоки или услуги; 
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10) Икономическият оператор възнамерява 
евентуално да възложи на подизпълнител43 
изпълнението на следната част (процентно 
изражение) от поръчката: 

[……] 

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

 
[…] [] Да [] Не 
 
 
 
 [] Да[] Не  
 
 

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

12) За обществени поръчки за доставки: 
Икономическият оператор може ли да 
представи изискваните сертификати, 
изготвени от официално признати 
институции или агенции по контрол на 
качеството, доказващи съответствието на 
продуктите, които могат да бъдат ясно 
идентифицирани чрез позоваване на 
технически спецификации или стандарти, 
посочени в обявлението или в документацията 
за поръчката? 
Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете 
какви други доказателства могат да бъдат 
представени: 
Ако съответните документи са на 
разположение в електронен формат, моля, 
посочете: 

 
[] Да [] Не 
 
 
 
 
 
 
 
 
[…] 
 

 

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

                                                           

43 Ако икономическият оператор е решил да възложи подизпълнението на част от договора и ще използва капацитета 
на подизпълнителя, за да изпълни тази част, моля, попълнете отделен ЕЕДОП за подизпълнителите, вж. част II, 
раздел В по-горе. 
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Г: СТАНДАРТИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО И СТАНДАРТИ ЗА ЕКОЛОГИЧНО УПРАВЛЕНИЕ 

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато стандартите за 
осигуряване на качеството и/или стандартите за екологично управление са били изискани от 
възлагащия орган или възложителя в обявлението или в документацията за обществената 
поръчка, посочена в обявлението. 

Стандарти за осигуряване на качеството и 
стандарти за екологично управление 

Отговор: 

Икономическият оператор ще може ли да 
представи сертификати, изготвени от 
независими органи и доказващи, че 
икономическият оператор отговаря на 
стандартите за осигуряване на качеството, 
включително тези за достъпност за хора с 
увреждания. 
Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете 
какви други доказателства относно схемата за 
гарантиране на качеството могат да бъдат 
представени: 
Ако съответните документи са на 
разположение в електронен формат, моля, 
посочете: 

[] Да [] Не 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 

 

 

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

Икономическият оператор ще може ли да 
представи сертификати, изготвени от 
независими органи, доказващи, че 
икономическият оператор отговаря на 
задължителните стандарти или системи за 
екологично управление? 
Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете 
какви други доказателства относно 
стандартите или системите за екологично 
управление могат да бъдат представени: 
Ако съответните документи са на 
разположение в електронен формат, моля, 
посочете: 

[] Да [] Не 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 

 

 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 
документа, точно позоваване на документа): 
[……][……][……][……] 
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Част V: Намаляване на броя на квалифицираните кандидати 

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

Икономическият оператор декларира, че: 

Намаляване на броя Отговор: 

Той изпълнява целите и 
недискриминационните критерии или правила, 
които трябва да бъдат приложени, за да се 
ограничи броят на кандидатите по следния 
начин: 
В случай, че се изискват  някои сертификати 
или други форми на документални 
доказателства, моля, посочете за всеки от тях, 
дали икономическият оператор разполага с 
изискваните документи: 
Ако някои от тези сертификати или форми 
на документални доказателства са на 
разположение в електронен формат44, моля, 
посочете за всички от тях:  

[……] 
 
 
[…] [] Да [] Не45 
 
 
(уеб адрес, орган или служба, издаващи 
документа, точно позоваване на 
документацията): [……][……][……][……]46 

 

Част VI: Заключителни положения 

Долуподписаният декларира, че информацията, посочена в части II – V по-горе, е вярна и точна, и 
че е представена с ясното разбиране на последствията при представяне на неверни данни. 

                                                           

44 Моля, посочете ясно към кой документ се отнася отговорът. 

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

46 Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо. 
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Долуподписаният официално декларира, че е в състояние при поискване и без забава да представи 
указаните сертификати и други форми на документални доказателства, освен в случаите, 
когато: 

а) възлагащият орган или възложителят може да получи придружаващите документи чрез пряк 
достъп до съответната национална база данни във всяка държава членка, която е достъпна 
безплатно47; или 

б) считано от 18 октомври 2018 г. най-късно48, възлагащият орган или възложителят вече 
притежава съответната документация. 

Долуподписаният дава официално съгласие [посочете възлагащия орган или възложителя съгласно 
част I, раздел A] да получи достъп до документите, подкрепящи информацията, която е 
предоставена в [посочете съответната част, раздел/ точка/и] от настоящия Единен европейски 
документ за обществени поръчки за целите на [посочете процедурата за възлагане на обществена 
поръчка: (кратко описание, препратка към публикацията в Официален вестник на Европейския 
съюз, референтен номер)].  

 

Дата, място и, когато се изисква или е необходимо, подпис(и):  [……] 

 

 

                                                           

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

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

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
по чл.327, ал.1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република 

България (ЗОВСРБ) 
 

Долуподписаният/ата: __________________________________________, 
(име, презиме, фамилия) 

ЕГН_________________, адрес: _________________________________________ 
(постоянен адрес) 

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

(дата на издаване)  (място на издаване)  (постоянен адрес) 
в качеството ми на _________________, в ________________________________, 

(длъжност) (наименование на юридическото лице, физическо лице-ЕТ) 
със седалище __________________________________________________, адрес на 
управление: _________________________________________________, тел./ факс 
_____________, вписано в търговския регистър при _______________ съд по ф.д. № 
___________ /_________ г. БУЛСТАТ/ЕИК __________________ 
 

1. Декларирам, че капиталът на представляваното от мен юридическо 
лице/едноличен търговец, в размер ______________________________________ 
има следния произход: ________________________________________________ . 

2. Декларирам, че действителен собственик на капитала на горепосоченото 
юридическо лице/едноличен търговец са следните лица:  

2. 1. __________________________________________________________ 
(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.: …………………….….    ДЕКЛАРАТОР: 
дата: ………………..…….     (име, фамилия и подпис, печат) 
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Приложение № 4 
(образец) 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
за съгласие с клаузите на приложения проект на рамково споразумение 

(попълва се от лицето, което представлява и управлява участника) 
 

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

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

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

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

ЕИК/БУЛСТАТ ………………………………… – участник в процедура за възлагане 
на обществена поръчка с предмет: „.....................................................”, 
 

 
ДЕКЛАРИРАМ: 

 
1. Запознат/а съм и приемам условията в проекта на рамково споразумение, 

който е неразделна част от документацията за участие в процедурата. 
2. Ако бъдем избрани за изпълнител ще сключим рамково споразумение в 

законоустановения срок. 
 

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

                       Печат         (подпис) 
                    /......................................................../ 
                            (име и фамилия) 

 
 
Забележка:  
Представя се поотделно за всяка една от самостоятелно обособените позиции, съгласно изискванията 

посочени в документацията за обществената поръчка.  
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Приложение № 5 
(образец) 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е 
за изпълнение на поръчката 

в съответствие с техническите спецификации 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 „…….……..“, с настоящото Ви представяме нашето предложение 
за изпълнение на поръчката по 

 

 Обособена позиция № ……… за „Доставка на ………………..……………,  (изписва 
се номера и предмета на обособената позиция), съгласно изискванията на Технически 
спецификации ТС .………….. (изписват се номерата на Техническите спецификации за 
съответната самостоятелно обособена позиция), 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 рамково споразумение 
за изпълнение. 
 

І. Декларираме, че параметрите и техническите характеристики на 
предложените от нас изделия отговарят и съответстват в пълна степен с условията и 
изискванията на всички точки от Технически спецификации ТС……………… 
(изписват се номерата на Техническите спецификации за съответната самостоятелно обособена 
позиция).  

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

обособена позиция №............ (изписва се номера на обособената позиция), съгласно 
предварително обявените условия на Възложителя, посочени в документацията за 
участие по настоящата обществена поръчка и изискванията на Технически 
спецификации ТС........................ (изписват се номерата на съответните технически спецификации 
за обособената позиция ) при следните условия: 

1. Предлагаме да доставим изделията, описани по-долу, както следва: 
(В табличен вид се представят от участника предлаганите автобуси /всеки тип поотделно /, 

като се посочват точното наименование, вид /нов, рециклиран, използван/, марка, модел, 
производител, както и конкретните параметри и характеристики на предлаганото изделие, в 
съответствие с изискванията на всяка точка от всяка една от конкретните Технически 
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спецификации (ТС) по всяка самостоятелно обособена позиция /сравнителни таблици/ (толкова, 
колкото са необходими). 

 
Участникът прилага отделни  сравнителни таблици, за всеки тип предложени от него 

изделия /автобуси/ предмет на доставка по всяка една от самостоятелно обособените 
позиции), както следва: 

 

№ 

ИЗИСКВАНИЯ, ПАРАМЕТРИ И 
ХАРАКТЕРИСТИКИ  

НА ИЗДЕЛИЕТО  СЪГЛАСНО  
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ  

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

(изписва се конкретното ТС) 
 

(в колонта по долу се изписват условията и 
изискванията на всяка точка от конкретното ТС) 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА 
………………………….. 

(наименование на участника) 
(участникът конкретизира и изписва 

индивидуализиращите данни на 
предлаганите от него изделия 
в съответствие с условията и 

изискванията на всяка точка от 
конкретното ТС) 

1. ………………………………….. 
 

Предлагаме да доставим ……….: 
 

Вид : ………………… 
/нов, рециклиран, използван/ 
Марка и модел: ………………. 
Производител: ……………….. 
 

…. ………………………………….. 
 

 
………………………………….. 
 

…. ………………………………….. 
 

 
………………………………….. 
 

 
2. Приемаме да доставим предложените от нас автобуси, съгласно всички 

изисквания на Възложителя и до мястото, посочено в документацията за участие по 
настоящата обществена поръчка. 

 
3. Декларираме, че при извършване на доставката, автобусите ще се съпровождат 

с документи удостоверяващи тяхното качество и произход на български език, а 
документите на чужд език – придружени с превод на български език, както следва: 
(участникът ги конкретизира /изброява/ в зависимост от обособената позиция, за 
която участва и вида на предлаганите от него изделия /място на регистрация или 
рециклиране/): 

 
(за нови автобуси) 
- Сертификат за произход, издаден от оторизиран орган в държавата на 

производителя (когато е произведен в страна, която не е членка на ЕС) или декларация 
за произход, издадена от производителя (когато е произведен в страна, членка на ЕС); 

- Валиден ЕО сертификат за съответствие, издаден от производителя или негов 
упълномощен представител, установен в Общността, съгласно Наредба № 60 от 2009 г. 
за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета (ДВ, бр. 40 
от 29.05.2009 г.) или еквивалентно/и; 
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- Протокол от оторизиран орган, от който да е видно, че димността и токсичността 
на отработените газове на дизеловия двигател на автобусите, съответстват минимум на 
изискванията, заложени в  EURO-6 или еквивалентно/и; 

- Гаранционна карта; 
- Техническа документация (технически формуляр на изделието, експлоатационна 

документация, инструкция или ръководство за експлоатация и поддържане); 
- Декларация за съответствие с изискванията на договора, съгласно БДС EN 

ISO/IES17050-1 или еквивалентно/и, издадена от Изпълнителя. 
 

(за рециклирани или използвани автобуси) 
*за рециклирани автобуси: 

- Протокол от оторизиран орган, от който да е видно, че димността и токсичността 
на отработените газове на дизеловия двигател на автобусите, съответстват минимум на 
изискванията, заложени в  EURO-3 или еквивалентно/и;  

- Документ, удостоверяващ дейността извършена при рециклирането, издаден от 
Изпълнителя на рециклирането; 

- Декларация за съответствие с изискванията на договора, съгласно БДС EN 
ISO/IES17050-1 или еквивалентно/и, издадена от Изпълнителя; 

- Гаранционна карта; 
- Техническа документация (технически формуляр на изделието, експлоатационна 

документация, инструкция или ръководство за експлоатация и поддържане); 
- Доказателство за валидно към датата на тяхното производство или рециклиране 

ЕО одобряване на типа, издадени от съответния компетентен орган на държавата - 
членка на ЕС, Европейското икономическо пространство (ЕИП), или Конфедерация 
Швейцария (за автобуси рециклирани в държава членка на ЕС, ЕИП, или 
Конфедерация Швейцария); 

- Доказателство за валидно към датата на тяхното производство или рециклиране 
ЕО одобряване на типа (за автобуси рециклирани в държава извън ЕС, ЕИП или 
Конфедерация Швейцария, за които към датата на тяхното производство или 
рециклиране са били в сила изискванията за пълно европейско одобряване на тип 
ПС); 

- Удостоверение за индивидуално одобряване или еквивалентно/и, издадено от 
съответния компетентен орган (за автобуси рециклирани в държава извън ЕС, ЕИП 
или Конфедерация Швейцария, за които към датата на тяхното производство не 
са били в сила изискванията за пълно европейско одобряване на тип ПС). 

*за използвани автобуси: 
- Протокол от оторизиран орган, от който да е видно, че димността и токсичността 

на отработените газове на дизеловия двигател на автобусите, съответстват минимум на 
изискванията, заложени в  EURO-3 или еквивалентно/и;  

- Документ/Удостоверение за техническа изправност на ППС, от който да е видно, 
че същото е преминало годишен технически преглед до 30 дни преди датата на доставка;  

- Да притежава Протокол от извършен периодичен преглед за техническа 
изправност на ППС, по образец на Приложение № 9 на „Наредба № Н-32 от 16 декември 
2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните 
превозни средства“ (Обн. ДВ. Бр. 104 от 27.12.2011 г., изм. и доп. ДВ. Бр. 99 от 
14.12.2012 г., изм. и доп. ДВ. Бр. 73 от 02.09.2014 г.); 
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- Декларация за съответствие с изискванията на договора, съгласно БДС EN 
ISO/IES17050-1 или еквивалентно/и, издадена от Изпълнителя; 

- Гаранционна карта; 
- Техническа документация (технически формуляр на изделието, експлоатационна 

документация, инструкция или ръководство за експлоатация и поддържане); 
- Свидетелство за регистрация – част 1 и част 2, издадени от съответния 

компетентен орган на държавата - членка на ЕС, ЕИП, или Конфедерация Швейцария (за 
автобуси с регистрация в държава членка на ЕС, Европейското икономическо 
пространство (ЕИП), или Конфедерация Швейцария); 

- Доказателство за валидно към датата на тяхното производство ЕО одобряване 
на типа (за автобуси с регистрация в държава извън ЕС, ЕИП или Конфедерация 
Швейцария, за които към датата на тяхното производство са били в сила 
изискванията за пълно европейско одобряване на тип ПС); 

- Удостоверение за индивидуално одобряване или еквивалентно/и, издадено от 
съответния компетентен орган (за автобуси с регистрация в държава извън ЕС, ЕИП 
или Конфедерация Швейцария, за които към датата на тяхното производство не 
са били в сила изискванията за пълно европейско одобряване на тип ПС); 
 

4. Крайният срок за изпълнение на поръчката (доставката), който предлагаме ще 
бъде до ……… календарни дни, считано от датата на сключване на всеки конкретен 
договор по рамково споразумение /посочва се в календарни дни, като предложението на 
участника трябва да бъде съобразено с изискванията в документацията за 
обществената поръчка за всяка една от самостоятелно обособените позиции, 
посочено в Глава I, т. 4.1.2.1 (за обособени позиции № 1, 2, 3 и 4) т. 4.1.2.2 ( за 
обособени позиции № 5,6,7 и 8)/. 

 
При така предложените от нас условия, в нашето предложение за изпълнение на 

поръчката сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на 
поръчката в описания вид и обхват. 
 
 
 
 
Дата: _____________ г.           Подпис:_____________________________ 
                                       (печат) 

______________________________________ 
                         (име и фамилия) 
                               ______________________________________ 
                     (длъжност на представляващия участника) 

 
 
Забележка:  
Предложението за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и 

изискванията на възложителя се представя съгласно настоящия образец, поотделно за всяка една от 
самостоятелно обособените позиции, съгласно изискванията посочени в документацията за обществената 
поръчка.  
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Приложение № 6 
(образец) 

           ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА. 

 Обособена позиция №………………………………………………………………………… 

1. Автобуси по години, както следва: 

Първа година 

Брой автобуси:……………………………………………………………….. 

Наименование на автобуса, марка, модел:………………………………… 

Вид автобус (нов, рециклиран, използван):…………………………………. 

Гаранционен пробег в км.:…………………………………………………….. 

Гаранционен срок в мес.:……………………………………………………… 

Втора година 

Брой автобуси:………………………………………………………………. 

Наименование на автобуса, марка, модел:………………………………… 

Вид автобус (нов, рециклиран, използван):…………………………………. 

Гаранционен пробег в км.:…………………………………………………….. 

Гаранционен срок в мес.:……………………………………………………… 

Трета година 

Брой автобуси:……………………………………………………………….. 

Наименование на автобуса, марка, модел:………………………………… 

Вид автобус (нов, рециклиран, използван):…………………………………. 

Гаранционен пробег в км.:…………………………………………………….. 

Гаранционен срок в мес.:……………………………………………………… 

Четвърта година 

Брой автобуси:………………………………………………………………. 

Наименование на автобуса, марка, модел:………………………………… 
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Вид автобус (нов, рециклиран, използван):…………………………………. 

Гаранционен пробег в км.:…………………………………………………….. 

Гаранционен срок в мес.:……………………………………………………… 

⃰ Информация се попълва за всяка една марка и вид автобус. 

2. Гаранционното обслужване на доставените от мен автобуси ще се извършва в моята /на 

договорни отношения сервизна база, като е посочено долу: 

№ Наименование Адрес Телефон/факс 

1    

2    

3    
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Приложение № 7 
(образец) 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
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: „.....................................................” по 

 
 Обособена позиция № ……… за „Доставка на ……………………..……………, 
 

 
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 (съгласно изискванията на възложителя 
в документацията за участие, минималният срок на валидност на офертата е 4 
месеца). Ако бъдем определени за изпълнители, настоящата оферта ще остане 
обвързваща за нас до сключването на рамково споразумение за изпълнение. 

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

                       Печат         (подпис) 
                    /......................................................../ 
                            (име и фамилия) 

 

Забележка:  
Представя се поотделно за всяка една от самостоятелно обособените позиции, съгласно изискванията 

посочени в документацията за обществената поръчка.  
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Приложение 8 

(образец) 
Д Е К Л А Р А Ц И Я 

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 „……………………………………” по 

 
 Обособена позиция № ……… за „Доставка на ……………………..……………,  
(изписва се номера и предмета на обособената позиция), съгласно изискванията на Технически 
спецификации ТС .………….. (изписват се номерата на Техническите спецификации за 
съответната самостоятелно обособена позиция),  
 

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) ........................................................................................... 

 
 
 
 
Забележка:  
Участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на предложенията от 

офертите ѝм, които подлежат на оценка. 
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Приложение № 9 
(образец) 

 
ПРЕДЛАГАНИ ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ – ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

/в отделен запечатан плик/ 
 

(за участници - български юридически или физически лица) 
 

ДО (наименование и адрес на Възложителя): Министерство на отбраната, 
Главна 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 „Доставка на ……………………………,  (изписва 
се номера и предмета на обособената позиция), съгласно изискванията на 
Технически спецификации ТС .………….. (изписват се номерата на Техническите 
спецификации за съответната самостоятелно обособена позиция), 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 рамково споразумение за изпълнение. 
 

1. Предлагаме цена за изпълнение на поръчката в лева без включен ДДС, 
включваща всички възможни съпътстващи разходи (в т.ч. платен транспорт, 
застраховка и др.), при условие на доставка DDP - военно формирование 52370, 
Негушево (INCOTERMS 2010), както следва: 
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Таблица 1 
Цени за първа година  

№ 
по 
ред 

Наименование на 
автобуса (вид / нов, 
рециклиран, 
използван/марка, 
модел и 
производител) 

място на доставка 
(изписва се от 

участника) 

Техническа 
спецификация 
(участникът 

изписва номера на 
ТС в зависимост 

от вида на 
предлагания 
автобус по 

съответната 
обособена 
позиция) 

Количества 
 (бр.) 

(участникът ги 
изписва 
съгласно 

обявеното в 
документация
та за участие) 

Единична 
цена  

без ДДС  
(лв) 

 

Стойност без 
ДДС 
 (лв) 

1 2 3 4 5 7 
(4 х 5) 

1 ………………. ……………. ………………… ………. ………… 
2 ………………. ……………. ………………… ………. ………… 
3 ………………. ……………. ………………… ………. ………… 
4 ………………. ……………. ………………… ………. ………… 

Обща стойност (цена) без включен  ДДС (лева) : …………. 

 
Таблица 2 
Цени за втора година 

№ 
по 
ред 

Наименование 
на автобуса 

(вид /нов, 
рециклиран, 
използван/ , 

марка, модел и  
производител) 

място на 
доставка 

(изписва се от 
участника) 

Техническа 
спецификация 
(участникът 

изписва 
номера на ТС 
в зависимост 

от вида на 
предлагания 
автобус по 

съответната 
обособена 
позиция) 

Количества 
 (бр.) 

(участникът ги 
изписва съгласно 

обявеното в 
документацията 

за участие) 

Единична 
цена  

без ДДС  
(лв) 

 

Стойност без 
ДДС  
(лв) 

1 2 3 4 5 7 
(4 х 5) 

1 ………………. ……………. ………………… ………. ………… 
2 ………………. ……………. ………………… ………. ………… 
3 ………………. ……………. ………………… ………. ………… 
4 ………………. ……………. ………………… ………. ………… 

Обща стойност  (цена) без включен  ДДС (лева) : …………. 
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Таблица 3 
Цени за трета година 

№ 
по 
ред 

Наименование 
на автобуса 

(вид /нов, 
рециклиран, 
използван/ , 

марка, модел  
и  

производител) 
място на 
доставка 

(изписва се от 
участника) 

Техническа 
спецификация 
(участникът 

изписва 
номера на ТС 
в зависимост 

от вида на 
предлагания 
автобус по 

съответната 
обособена 
позиция) 

Количества 
 (бр.) 

(участникът ги 
изписва съгласно 

обявеното в 
документацията 

за участие) 

Единична 
цена  

без ДДС  
(лв) 

 

Стойност без 
ДДС 
 (лв) 

1 2 3 4 5 7 
(4 х 5) 

1 ………………. ……………. ………………… ………. ………… 
2 ………………. ……………. ………………… ………. ………… 
3 ………………. ……………. ………………… ………. ………… 
4 ………………. ……………. ………………… ………. ………… 

Обща стойност (цена) без включен  ДДС (лева) : …………. 

 
Таблица 4 
Цени за чeтверта година 

№ 
по 
ред 

Наименование 
на автобуса 

(вид /нов, 
рециклиран, 
използван/ , 

марка, модел  
и  

производител) 
място на 
доставка 

(изписва се от 
участника) 

Техническа 
спецификация 
(участникът 

изписва 
номера на ТС 
в зависимост 

от вида на 
предлагания 
автобус по 

съответната 
обособена 
позиция) 

Количества 
 (бр.) 

(участникът ги 
изписва съгласно 

обявеното в 
документацията 

за участие) 

Единична 
цена  

без ДДС  
(лв) 

 

Стойност без 
ДДС  
(лв) 

1 2 3 4 5 7 
(4 х 5) 

1 ………………. ……………. ………………… ………. ………… 
2 ………………. ……………. ………………… ………. ………… 
3 ………………. ……………. ………………… ………. ………… 
4 ………………. ……………. ………………… ………. ………… 

Обща стойност/ (цена) без включен  ДДС (лева) : …………. 
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2. Декларираме, че предложените от нас единични цени в лева без ДДС са 

определени при пълно съответствие с условията и изискванията на документацията за 
участие по процедурата и включват всички разходи за осигуряване на сервизното 
обслужване и поддръжка на автобусите в рамките на гаранционния срок на 
територията на Република България и всички съпътстващи разходи (в т.ч. резервни 
части, материали, консумативи и др.). 
 
 
Дата: _____________ г.           Подпис:_____________________________ 
                                  (печат) 

______________________________________ 
                       (име и фамилия) 
                                 ______________________________________ 
                     (длъжност на представляващия участника) 
 
 

Забележки и указания:  
1. Ценовото предложение се представя съгласно настоящия образец от 

участници български юридически или физически лица, поотделно за всяка една от 
самостоятелно обособените позиции в отделни запечатани пликове съгласно 
изискванията, посочени в документацията за участие в процедурата.  

2. Стойностите на цените в ценовото предложение се посочват от 
участниците до втория знак след десетичната запетая. При наличие на каквито и 
да било аритметични грешки и различия между предложените от участника 
единични и общи цени, както и калкулираната обща стойност, комисията няма да 
ги преизчислява, нито ще дава възможност за отстраняването им. Не се допуска 
посочване на нулеви стойности. Не се допуска празни редове (липса на данни). При 
наличие на такива обстоятелства, участникът се отстранява от участие. 

3. Ценовото предложение трябва да е съобразено с условието на доставка в 
документацията по процедурата, а именно: 

- DDP - военно формирование 52370 Негушево – за изпълнител, регистриран на 
територията на Република България. Изпълнителят трябва да предостави 
автобусите, преминали през митническо изчистване, неразтоварени от 
транспортното средство (при наличие) на разпореждане на възложителя в 
мястото на доставка. Изпълнителят поема всички разходи и рискове, свързани с 
транспортирането на автобусите, включително обичайните сборове за вноса на 
Република България (отговорността и риска за извършване на митническото 
изчистване и заплащане на митническите формалности, митническите тарифи, 
налози и други сборове). Собствеността и риска върху автобусите се прехвърлят от 
Изпълнителя върху Възложителя с подписването на приемо-предавателен протокол 
в мястото на доставка – военно формирование 52 370 Негушево. 
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Приложение № 10 
(образец) 

 
 

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

(за участници - юридически или физически  лица, регистрирани извън територията на РБ, на 
територията на държава членка на Европейския съюз /с изключение на Република България/) 

 
 
 
 

ДО (наименование и адрес на Възложителя): Министерство на отбраната, Главна 
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 „Доставка на ……………….……………,  (изписва се 
номера и предмета на обособената позиция), съгласно изискванията на Технически 
спецификации ТС .………….. (изписват се номерата на Техническите спецификации за 
съответната самостоятелно обособена позиция), 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 рамково споразумение за изпълнение. 
 
 

1. Предлагаме цена за изпълнение на поръчката в евро без включен ДДС, 
включваща всички съпътстващи разходи (в т.ч. платен транспорт, застраховка и др.), 
формирана при условие на доставка DAP - военно формирование 52370, Негушево 
(INCOTERMS 2010), както следва: 
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Таблица 1 
Цени за първа година 

№ 
по 
ред 

Наименование 
на автобуса 

(вид /нов, 
рециклиран, 
използван/ , 

марка, модел  
и  

производител) 
място на 
доставка 

(изписва се от 
участника) 

Техническа 
спецификация 
(участникът 

изписва 
номера на ТС 
в зависимост 

от вида на 
предлагания 
автобус по 

съответната 
обособена 
позиция) 

Количества 
 (бр.) 

(участникът ги 
изписва съгласно 

обявеното в 
документацията 

за участие) 

Единична 
цена  

без ДДС  
(евро) 

 

Стойност без 
ДДС  
(евро) 

1 2 3 4 5 7 
(4 х 5) 

1 ………………. ……………. ………………… ………. ………… 
2 ………………. ……………. ………………… ………. ………… 
3 ………………. ……………. ………………… ………. ………… 
4 ………………. ……………. ………………… ………. ………… 

Обща стойност  (цена) без включен  ДДС (евро) : …………. 

 
 

Таблица 2 
Цени за втора година 

№ 
по 
ред 

Наименование 
на автобуса 

(вид /нов, 
рециклиран, 
използван/ , 

марка, модел  
и  

производител) 
място на 
доставка 

(изписва се от 
участника) 

Техническа 
спецификация 
(участникът 

изписва 
номера на ТС 
в зависимост 

от вида на 
предлагания 
автобус по 

съответната 
обособена 
позиция) 

Количества 
 (бр.) 

(участникът ги 
изписва съгласно 

обявеното в 
документацията 

за участие) 

Единична 
цена  

без ДДС  
(евро) 

 

Стойност без 
ДДС  
(евро) 

1 2 3 4 5 7 
(4 х 5) 

1 ………………. ……………. ………………… ………. ………… 
2 ………………. ……………. ………………… ………. ………… 
3 ………………. ……………. ………………… ………. ………… 
4 ………………. ……………. ………………… ………. ………… 

Обща стойност  (цена) без включен  ДДС (евро) : …………. 

 
 



 
41 

 
Таблица 3 
Цени за трета година 

№ 
по 
ред 

Наименование 
на автобуса 

(вид /нов, 
рециклиран, 
използван/ , 

марка, модел  
и  

производител) 
място на 
доставка 

(изписва се от 
участника) 

Техническа 
спецификация 
(участникът 

изписва 
номера на ТС 
в зависимост 

от вида на 
предлагания 
автобус по 

съответната 
обособена 
позиция) 

Количества 
 (бр.) 

(участникът ги 
изписва съгласно 

обявеното в 
документацията 

за участие) 

Единична 
цена  

без ДДС  
(евро) 

 

Стойност без 
ДДС  
(евро) 

1 2 3 4 5 7 
(4 х 5) 

1 ………………. ……………. ………………… ………. ………… 
2 ………………. ……………. ………………… ………. ………… 
3 ………………. ……………. ………………… ………. ………… 
4 ………………. ……………. ………………… ………. ………… 

Обща стойност  (цена) без включен  ДДС (евро) : …………. 

 
Таблица 4 
Цени за четвърта година 

№ 
по 
ред 

Наименование 
на автобуса 

(вид /нов, 
рециклиран, 
използван/ , 

марка, модел  
и  

производител) 
място на 
доставка 

(изписва се от 
участника) 

Техническа 
спецификация 
(участникът 

изписва 
номера на ТС 
в зависимост 

от вида на 
предлагания 
автобус по 

съответната 
обособена 
позиция) 

Количества 
 (бр.) 

(участникът ги 
изписва съгласно 

обявеното в 
документацията 

за участие) 

Единична 
цена  

без ДДС  
(евро) 

 

Стойност без 
ДДС 

 (евро) 

1 2 3 4 5 7 
(4 х 5) 

1 ………………. ……………. ………………… ………. ………… 
2 ………………. ……………. ………………… ………. ………… 
3 ………………. ……………. ………………… ………. ………… 
4 ………………. ……………. ………………… ………. ………… 

Обща стойност  (цена) без включен  ДДС (евро) : …………. 
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2. Декларирам, че предложените от нас единични цени в евро без ДДС са 
определени при пълно съответствие с условията и изискванията на документацията за 
участие по процедурата и включват всички разходи за осигуряване на сервизното 
обслужване и поддръжка на автобусите в рамките на гаранционния срок на 
територията на Република България и всички съпътстващи разходи (в т.ч. резервни 
части, материали, консумативи и др.). 
 
Дата: _____________ г.           Подпис:_____________________________ 
                                  (печат) 

______________________________________ 
                       (име и фамилия) 
                                 ______________________________________ 
                     (длъжност на представляващия участника) 
 
 

Забележки и указания:  
1. Ценовото предложение се представя съгласно настоящия образец от 

участници – юридически или физически лица, регистрирани извън територията 
на РБ, на територията на държава членка на Европейския съюз /с изключение  
на Република България/, поотделно за всяка една от самостоятелно обособените 
позиции в отделни запечатани пликове съгласно изискванията, посочени в 
документацията за участие в процедурата.  

2. Стойностите на цените в ценовото предложение се посочват от 
участниците до втория знак след десетичната запетая. При наличие на каквито и 
да било аритметични грешки и различия между предложените от участника 
единични и общи цени, както и калкулираната обща стойност, комисията няма да 
ги преизчислява, нито ще дава възможност за отстраняването им. Не се допуска 
посочване на нулеви стойности. Не се допуска празни редове (липса на данни). При 
наличие на такива обстоятелства, участникът се отстранява от участие. 

3. При сравняване на ценовите предложения на допуснатите участници и 
извършване на класирането, единичните цени и общите стойности без ДДС от 
ценовите предложения на участниците – регистрирани извън територията на 
Република България, на територията на държава членка на Европейския съюз /с 
изключение на Република България/, посочени в евро ще се преизчисляват в лева по 
официалния курс на БНБ: 1 евро = 1,95583 лева (само в случай, че има подадени 
оферти от чуждестранни участници). 

4. Ценовото предложение трябва да е съобразено с условието на доставка в 
документацията по процедурата, а именно: 

- DAP - военно формирование 52370 Негушево – за изпълнител, регистриран на 
територията на държава членка на Европейския съюз (с изключение на Република 
България). Изпълнителят предоставя автобусите на разположение на Възложителя 
в превозното средство, с което са пристигнали (при наличие), готови за 
разтоварване в мястото на доставка. Когато Изпълнителя извършва доставка от 
държава, която не е член на Европейския съюз на изделията по предмета на 
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поръчката, той трябва да приключи вноса на тези изделия на своя територия и за 
своя сметка и да извърши чист трансфер (изпращане) на автобусите до мястото 
на доставка. Собствеността и рискът върху машините се прехвърлят от 
Изпълнителя върху Възложителя с подписването на приемо-предавателен протокол 
в мястото на доставка – военно формирование 52370 Негушево. 
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Приложение № 10.1 
(образец) 

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

(за участници - юридически или физически  лица, регистрирани извън територията на Република 
България, на територията на трета държава /която не е член на Европейския съюз/ ) 

 
 
 

ДО (наименование и адрес на Възложителя): Министерство на отбраната, Главна 
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 „Доставка на ……………….……………,  (изписва се 
номера и предмета на обособената позиция), съгласно изискванията на Технически 
спецификации ТС .………….. (изписват се номерата на Техническите спецификации за 
съответната самостоятелно обособена позиция), 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 рамково споразумение за изпълнение. 
 
 

2. Предлагаме цена за изпълнение на поръчката в евро без включен ДДС, 
включваща всички съпътстващи разходи (в т.ч. платен транспорт, застраховка и др.), 
формирана при условие на доставка DAP - военно формирование 52370, Негушево 
(INCOTERMS 2010), както следва: 
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Таблица 1 
Цени за първа година 

 

№ 
по 
ред 

Наименование 
на автобуса 
(вид /нов, 

рециклиран, 
използван/, марка, 

модел  
и  

производител) 
място на доставка 

(изписва се от 
участника) 

Техническа 
спецификация 
(участникът я 

изписва в 
зависимост от 

вида на 
предлагания 
автобус по 

съответната 
обособена 
позиция) 

Количества 
 (бр.) 

(участникът ги 
изписва съгласно 

обявеното в 
документацията 

за участие) 

Единична 
цена  

без ДДС и 
без мито 
(евро) 

 

Стойност 
без ДДС и 
без мито 
(евро) 

Тарифна 
ставка 

(%) 
(участникът 

изписва 
съгласно 

„TARIC“ - 
/виж 

забележки и 
указания към 

образеца/) 
 

Стойност на 
дължимото 

мито 
(евро) 

Стойност 
без ДДС и 

с мито 
(евро) 

1 2 3 4 5 6 
(4х5) 7 8 

(6х7) 
9 

(6 + 8) 

1 …………… ……………. …………… ………. …….. …….. …….. …… 

2 …………… ……………. …………… ………. …….. …….. …….. …… 

3 …………… ……………. …………… ………. …….. …….. …….. …… 

4 …………… ……………. …………… ………. …….. …….. …….. …… 

Обща стойност (цена рамково споразумение) без  включен  ДДС (евро) и без  мито : 
……..  

Обща стойност на дължимото мито (евро): ……..  

Обща стойност (цена, само за целите  на оценката от комисията на възложителя) без включен  ДДС (евро) с включено мито:  
…….. 

 

Таблица 2 
Цени за втора година 

№ 
по 
ред 

Наименование 
на автобуса 
(вид /нов, 

рециклиран, 
използван/, марка, 

модел  
и  

производител) 
място на доставка 

(изписва се от 
участника) 

Техническа 
спецификация 
(участникът я 

изписва в 
зависимост от 

вида на 
предлагания 
автобус по 

съответната 
обособена 
позиция) 

Количества 
 (бр.) 

(участникът ги 
изписва съгласно 

обявеното в 
документацията 

за участие) 

Единична 
цена  

без ДДС и 
без мито 
(евро) 

 

Стойност 
без ДДС и 
без мито 
(евро) 

Тарифна 
ставка 

(%) 
(участникът 

изписва 
съгласно 

„TARIC“ - 
/виж 

забележки и 
указания към 

образеца/) 

Стойност на 
дължимото 

мито 
(евро) 

Стойност 
без ДДС и 

с мито 
(евро) 

1 2 3 4 5 6 
(4х5) 7 8 

(6х7) 
9 

(6 + 8) 

1 …………… ……………. …………… ………. …….. …….. …….. …… 

2 …………… ……………. …………… ………. …….. …….. …….. …… 

3 …………… ……………. …………… ………. …….. …….. …….. …… 

4 …………… ……………. …………… ………. …….. …….. …….. …… 

Обща стойност (цена рамково споразумение) без  включен  ДДС (евро) и без  мито : 
……..  

Обща стойност на дължимото мито (евро): ……..  

Обща стойност (цена, само за целите  на оценката от комисията на възложителя) без включен  ДДС (евро) с включено мито:  
…….. 
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Таблица 3 
Цени за трета година 

№ 
по 
ред 

Наименование 
на автобуса 
(вид /нов, 

рециклиран, 
използван/, марка, 

модел  
и  

производител) 
място на доставка 

(изписва се от 
участника) 

Техническа 
спецификация 
(участникът я 

изписва в 
зависимост от 

вида на 
предлагания 
автобус по 

съответната 
обособена 
позиция) 

Количества 
 (бр.) 

(участникът ги 
изписва съгласно 

обявеното в 
документацията 

за участие) 

Единична 
цена  

без ДДС и 
без мито 
(евро) 

 

Стойност 
без ДДС и 
без мито 
(евро) 

Тарифна 
ставка 

(%) 
(участникът 

изписва 
съгласно 

„TARIC“ - 
/виж 

забележки и 
указания към 

образеца/) 
 

Стойност на 
дължимото 

мито 
(евро) 

Стойност 
без ДДС и 

с мито 
(евро) 

1 2 3 4 5 6 
(4х5) 7 8 

(6х7) 
9 

(6 + 8) 

1 …………… ……………. …………… ………. …….. …….. …….. …… 

2 …………… ……………. …………… ………. …….. …….. …….. …… 

3 …………… ……………. …………… ………. …….. …….. …….. …… 

4 …………… ……………. …………… ………. …….. …….. …….. …… 

Обща стойност (цена рамково споразумение) без  включен  ДДС (евро) и без  мито : 
……..  

Обща стойност на дължимото мито (евро): ……..  

Обща стойност  (цена, само за целите  на оценката от комисията на възложителя) без включен  ДДС (евро) с включено мито:  
…….. 

Таблица 4 
Цени за четвърта година 

№ 
по 
ред 

Наименование 
на автобуса 
(вид /нов, 

рециклиран, 
използван/, марка, 

модел  
и  

производител) 
място на доставка 

(изписва се от 
участника) 

Техническа 
спецификация 
(участникът я 

изписва в 
зависимост от 

вида на 
предлагания 
автобус по 

съответната 
обособена 
позиция) 

Количества 
 (бр.) 

(участникът ги 
изписва съгласно 

обявеното в 
документацията 

за участие) 

Единична 
цена  

без ДДС и 
без мито 
(евро) 

 

Стойност 
без ДДС и 
без мито 
(евро) 

Тарифна 
ставка 

(%) 
(участникът 

изписва 
съгласно 

„TARIC“ - 
/виж 

забележки и 
указания към 

образеца/) 
 

Стойност на 
дължимото 

мито 
(евро) 

Стойност 
без ДДС и 

с мито 
(евро) 

1 2 3 4 5 6 
(4х5) 7 8 

(6х7) 
9 

(6 + 8) 

1 …………… ……………. …………… ………. …….. …….. …….. …… 

2 …………… ……………. …………… ………. …….. …….. …….. …… 

3 …………… ……………. …………… ………. …….. …….. …….. …… 

4 …………… ……………. …………… ………. …….. …….. …….. …… 

Обща стойност (цена рамково споразумение) без  включен  ДДС (евро) и без  мито : 
……..  

Обща стойност на дължимото мито (евро): ……..  

Обща стойност  (цена, само за целите  на оценката от комисията на възложителя) без включен  ДДС (евро) с включено мито:  
…….. 
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3. Декларирам, че предложените от нас единични цени в евро без ДДС са 

определени при пълно съответствие с условията и изискванията на документацията за 
участие по процедурата и включват всички разходи за осигуряване на сервизното 
обслужване и поддръжка на автобусите в рамките на гаранционния срок на 
територията на Република България и всички съпътстващи разходи (в т.ч. резервни 
части, материали, консумативи и др.). 
 

Дата: _____________ г.          Подпис:_____________________________ 
                                  (печат) 

______________________________________ 
                      (име и фамилия) 
                              ______________________________________ 
                  (длъжност на представляващия участника) 

 
Забележки и указания:  
1. Ценовото предложение се представя съгласно настоящия образец от 

участници -  юридически или физически лица, регистрирани извън територията 
на Република България, на територията на трета държава /която не е член на 
Европейския съюз/, поотделно за всяка една от самостоятелно обособените 
позиции в отделни запечатани пликове, съгласно изискванията, посочени в 
документацията за участие в процедурата.  

2. Стойностите на цените в ценовото предложение се посочват от 
участниците до втория знак след десетичната запетая. 

3. Тарифната ставка (в % - в редовете на колона 7 от таблиците)- участникът 
я посочва коректно съгласно „Информационната система на Интегрираната 
тарифа на Европейските общности (TARIC). Размера на дължимото мито (при 
наличие на такова) трябва да е съобразен с тази Интегрирана тарифа.  

* Участниците следва да  се съобразят с условията на доставка, посочен в 
документацията за участие в зависимост от тяхната регистрация. 

** Независимо от своята регистрация участниците задължително трябва да 
попълнят всички редове от колоните в таблицита за целите на оценката при равни 
условия за всички участници. Не се допуска празни редове в колона (липса на данни). 
При наличие на такива обстоятелства, участникът се отстранява от участие. 

***  за участник, регистриран на територията на трета държава (която не е 
член на Европейския съюз) в редовете на колона 7 (от таблиците) се попълва 
тарифната ставка (съгласно указанията по т. 3) и в зависимост от държавата, от 
която се извършва вноса на територията на Р. България. Там където тарифната 
ставка за начисление на мито е 0% (съгласно TARIC) се изписва стойност нула. 

Съгласно попълнените данни в редовете на колона 7 (от таблиците), се попълват  
редовете на колона 8 и 9 (от таблиците). 

4. При наличие на каквито и да било аритметични грешки и различия между 
предложените от участника единични и общи цени, както и калкулираната обща 
стойност, комисията няма да ги преизчислява, нито ще дава възможност за 
отстраняването им. Не се допуска посочване на нулеви стойности в таблиците 
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(освен в случаите, описани в предходната т. 3) . При наличие на такива 
обстоятелства, участникът се отстранява от участие. 

5. При сравняване на ценовите предложения на допуснатите участници и 
извършване на класирането, единичните цени и общите стойности без ДДС от 
ценовите предложения на участниците – регистрирани извън територията на 
Република България, посочени в евро ще се преизчисляват в лева по официалния курс 
на БНБ: 1 евро = 1,95583 лева (само в случай, че има подадени оферти от 
чуждестранни участници). 

6. Ценовото предложение трябва да е съобразено с условието на доставка в 
документацията по процедурата, а именно: 

- DAP - военно формирование 52370 Негушево – за изпълнител, регистриран на 
територията на трета държава (която не е член на Европейския съюз). 
Изпълнителят предоставя автобусите на разположение на Възложителя в 
превозното средство, с което са пристигнали (при наличие), готови за разтоварване 
в мястото на доставка. Възложителят е отговорен за изпълнението на 
митническото оформяне и заплащане на всякакви митнически и др. задължения при 
внос на територията на Република България. Изпълнителят трябва да уведоми 
писмено възложителя 10 дни предварително за пристигането на автобусите в 
уговорен митнически пункт на Република България и да предостави на Възложителя 
всички поискани от него документи, необходими за извършването на вноса. При 
непредоставяне от Изпълнителя на всички поискани от него документи (или на част 
от поисканите от него документи), необходими за извършването на вноса, 
Възложителят има право да прекрати конкретен договор по рамковото 
споразумение по вина на Изпълнителя, като удържи съответните неустойки за 
изпълнение. Изпълнителят се задължава да транспортира имуществото от 
митническия пункт до военно формирование 52370 Негушево за своя сметка. 
Собствеността и риска върху автобусите се прехвърлят от Изпълнителя върху 
Възложителя с подписването на приемо-предавателен протокол в мястото на 
доставка – военно формирование 52370 Негушево. 
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Приложение № 11 
(образец) 

 
П Р О Е К Т   

Н А   
 

РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ 
 

№ …………./............................ г. 
за възлагане на обществена поръчка 
(за съответната обособена позиция) 

 
 

 
Днес, …………… 20.. год., в гр. София между  
МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА, с адрес: Република България, гр. 

София, 1092, ул. „Дякон Игнатий“ № 3, ЕИК 000695324, представлявано от 
……………………. – (длъжност)……………, упълномощен със заповед на 
Министъра на отбраната № ОХ-…../…. 20… г., наричано по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ, 
от една страна, 

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

………………………………………, ЕИК ………………, регистрирано в 
………………………. с фирмено дело № ……………….., представлявано от 
представлявано от .................. (длъжност във фирмата),  

2. ………………………. със седалище и адрес на управление: 
………………………………………, ЕИК ………………, регистрирано в 
………………………. с фирмено дело № ……………….., представлявано от 
представлявано от .................. (длъжност във фирмата),  

3. ………………………. със седалище и адрес на управление: 
………………………………………, ЕИК ………………, регистрирано в 
………………………. с фирмено дело № ……………….., представлявано от 
представлявано от .................. (длъжност във фирмата), 

наричани за краткост ПОТЕНЦИАЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ, от друга страна, 
всяка от които или и двете заедно следва да бъдат наричани съответно Страна/та или 
Страни/те, във връзка с проведена открита процедура за възлагане на обществена 
поръчка, открита с решение № …, приключила с Решение за избор на изпълнител № 
………………………………… на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на 
ПОТЕНЦИАЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ се сключи настоящото Рамково споразумение 
(Споразумение/то)  за следното: 
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І. ПРЕДМЕТ НА РАМКОВОТО СПОРАЗУМЕНИЕ 
 

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а всеки от ПОТЕНЦИАЛНИТЕ 
ИЗПЪЛНИТЕЛИ приема при условията на това Рамково споразумение да извърши 
срещу възнаграждение: 

1. Доставка на автобуси по вид, марка, модел, производител и прогнозни 
количества, съгласно ценовите оферти на ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛИ 
(съответно - Приложение № 1), които са неразделна част от настоящото рамково 
споразумение, наричани по-нататък за краткост “стока”. 

2. Осигурява сервизното обслужване и поддръжка на автобусите в рамките на 
гаранционния срок (в т.ч. резервни части, материали, консумативи и др.). 

(2) Параметрите, характеристиките и изискванията към отделните видове стока 
по ал. 1, предмет на доставка по настоящото Споразумение, са съгласно техническите 
оферти на ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛИ (съответно Приложение № 2), които 
са неразделна част от настоящото рамково споразумение.  

(3) Страните се съгласяват доставките на стоките по чл. 1 да се осъществяват за 
нуждите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(4) Изпълнението на доставките на автобусите по чл. 1 ще се извършва на 
основание на конкретни договори, сключвани между  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 
определените ПОТЕНЦИАЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ по реда на раздел XIII от 
настоящото рамково споразумение. 

(5) Посочените в Приложение № 1 прогнозни количества автобуси за доставка 
по години могат да бъдат променяни от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при сключването на всеки 
конкретен договор (намалявани, увеличавани, но не повече от предвидената максимална 
бройка по поръчката,, пренасочвани за следваща година или отказвани) в срока на 
рамковото споразумение. 

(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще сключва конкретни договори в срока на рамковото 
споразумение, съобразно нуждите си и само в рамките на утвърдения бюджет при 
наличие на осигурени за целта финансови средства. 

(7) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото при финансова неосигуреност по 
бюджета на Министерството на отбраната да не сключва конкретен договор или да не 
заяви доставка за цялото количество в срока на действие на споразумението поради 
липса на финансови средства, както и да избере кои автобуси ще бъдат включени за 
доставка по конкретен договор/и (съгласно - Приложение № 1). 

(8) ПОТЕНЦИАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ няма право на обезщетение от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не заяви количеството автобуси по 
Приложение № 1 от Споразумението. 

(9) Във връзка с чл. 114 от ЗОП, при финансова неосигуреност, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ писмено уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(10) Конкретни договори могат да се сключват през целия период на действие 
на Споразумението, включително и в деня преди изтичането му. 

(11) Броят и вида на конкретните доставки се определя при сключването на 
конкретните договори към Споразумението. 
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(12) „ИЗПЪЛНИТЕЛ“ по смисъла на  това рамково споразумение е 
ПОТЕНЦИАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ, с когото ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е сключил конкретен 
договор по реда на раздел XIII от настоящото рамково споразумение. 
 

ІІ. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕНИТЕ 
 

Чл. 2. (1) Единичните цени по години и общата стойност на конкретните 
договори  се формират на база ценовите оферти на ПОТЕНЦИАЛНИТЕ 
ИЗПЪЛНИТЕЛИ, съгласно Приложение № 1 към настоящото Споразумение. 

(2) Предложените от ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛИ единични цени за 
доставка на отделните видове автобуси по години, съгласно ценовите им оферти 
(Приложение № 1) по процедурата за сключване на рамково споразумение, не могат 
да бъдат надвишавани при сключването на конкретен договор в срока на действие на 
настоящото рамково споразумение. 

(3) Предложените от ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛИ единични цени за 
доставка на отделните видове автобуси по години са формирани при условие на 
доставка съгласно Приложение № 1 - военно формирование 52370, Негушево 
(INCOTERMS 2010), включваща всички съпътстващи разходи (в т. ч. платен 
транспорт, застраховка), както и разходите за осигуряване на сервизното обслужване 
и поддръжка на автобусите в рамките на гаранционния срок на територията на 
Република България (в т.ч. резервни части, материали, консумативи, транспорт и др.). 

(4) Всички цени за доставка, вида и  количеството на стоката, подлежаща на 
доставка ще бъдат посочени при сключване на конкретен договор по реда на раздел 
XIII от настоящото рамково споразумение. 

 
Забележка: При сключване, всеки конкретен договор ще бъде съобразен с българското 

законодателство по ДДС, в зависимост от това дали ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е българско или 
чуждестранно лице. 
 

ІІІ. РЕД, СРОКОВЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
 

Чл. 3. Всички плащания, отнасящи се до предмета на настоящото рамково 
споразумение, ще бъдат извършвани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
Начинът на плащане по всеки конкретен договор, сключен по рамковото 
споразумение ще бъде посочен от Възложителя в Поканата за сключване на 
конкретен договор до потенциалния изпълнител и може да бъде осъществен по 
следния начин: 

(1.) По банков път, в срок до 30 /тридесет/ календарни дни след доставка и 
представяне в дирекция „Отбранителна аквизиция” на следните документи: 

1. Оригинал на надлежно оформена фактура, подписана от представител на 
изпълнителя и на военното формирование краен получател; 

2. Оригинал на Приемо-предавателен протокол, подписан от  представител на 
изпълнителя и на военното формирование краен получател, утвърден от началника на 
формированието краен получател; 
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3. Акт за приемане и предаване на дълготрайни активи - оригинал и/ или 
складова разписка за приемане/предаване на материални запаси съгласно Закона за 
счетоводството; 

* Приемо-предавателния протокол трябва да съдържа и индивидуализиращите 
данни за автобусите (марка, модел и др.). 

(2.) Авансово плащане – в размер до 100% (сто процента) от стойността на 
конкретния договор. Възложителят определя конкретният процент на авансовото 
плащане за всеки конкретния договор, като плащането ще се извърши в срок до 60 
/шестдесет/ календарни дни, след представяне на следните документи: 

1. Оригинал на фактура за авансово плащане. 
2. Оригинал на неотменяема, безусловна банкова гаранция за авансово плащане 

или застрахователна полица, която обезпечава авансовото плащане чрез покритие на 
отговорността на изпълнителя, в размер на 100% от стойността на аванса с валидност 
30 /тридесет/ дни след последната доставка. Текстът на банковата гаранция и 
застрахователната полица се уточнява между страните.  

3. Когато банковата гаранция за авансово плащане се издава от банка, 
установена извън територията на Р България, същата следва да бъде авизирана или 
потвърдена от българска или международна банка, регистрирана на територията на 
Република България. (когато е приложимо). 

4. Редукцията на авансовото плащане и банковата гаранция или 
застрахователната полица ще се извършва пропорционално на преведения аванс от 
стойността на доставените по фактура стоки. Редуцирането ще се осъществява след 
изпълнение на доставка и представяне от изпълнителя в дирекция „Отбранителна 
аквизиция” на следните документи: 

1. Оригинал на надлежно оформена фактура, подписана от представител на 
изпълнителя и на военното формирование краен получател; 

2. Оригинал на Приемо-предавателен протокол, подписан от  представител на 
изпълнителя и на военното формирование краен получател, утвърден от началника на 
формированието краен получател; 

* Приемо-предавателния протокол трябва да съдържа и индивидуализиращите 
данни за автобусите (марка, модел и др.);  

3. Акт за приемане и предаване на дълготрайни активи – оригинал. 
4. Изискванията към застрахователната полица, която обезпечава авансовото 

плащане са съгласно Приложение № 7 към рамковото споразумение (когато е 
приложимо). 

(3.) С годишни акредитиви - неотменяеми, документарни, делими, 
непрехвърляеми, със срок на валидност - срокът на изпълнение на конкретния 
договор плюс 30 (тридесет) календарни дни, но не покъсно от 15 декември на 
съответната година. 

* Акредитивът е усвоим след доставка и представяне в банката на следните 
документи: 

1. Оригинал на надлежно оформена фактура, подписана от представител на 
изпълнителя и на военното формирование краен получател; 
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2. Оригинал на Приемо-предавателен протокол, подписан от представител на 
изпълнителя и на военното формирование краен получател, утвърден от началника на 
формированието краен получател. Приемо-предавателния протокол трябва да 
съдържа и индивидуализиращите данни за автобусите (марка, модел и др.). 

3. Акредитивните условия се уточняват между страните по договора преди 
октриване на акредитива. 

Всяка от страните поема за своя сметка банковите разноски по обслужване на 
акредитива на обслужваща я банка.  

Възложителят определя начина на плащане и размера на акредитива и 
авансовото плащане във всеки конкретен договор. 

(4) Допуска се съчетаване на посочените по-горе форми на плащане. 
За останалата сума до пълната стойност на конкретния договор – плащане след 

изпълнение на доставката, по банков път, в срок до 30 дни след представяне на 
документите по чл.3, ал.1. 

Плащането ще се извършва в лева за български фирми и в евро за 
чуждестранни фирми. 

(5) Всички банкови разходи за издаване и авизиране на банковата гаранция са 
за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(6) Начина на плащане ще се определя при сключване на всеки конкретен 
договор в срока на рамковото споразумение. 

(7) Ако някои от представените документи (банкова гаранция, застраховка, 
фактура, сертификат, гаранционна карта и др.) са на чужд език, изпълнителят е 
длъжен да осигури техния превод на български език. 

(8) Всички банкови разходи  по преводите извън територията на Република 
България са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а всички банкови разходи на територията 
на Република България са за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (клаузата се включва, когато 
избрания изпълнител е чуждестранно лице). 

(9) Плащането на дължимата сума по всеки конкретен договор ще се извършва 
по банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, която ще се уточнява при сключването на 
конкретен договор. 

 
IV. СРОК, УСЛОВИЯ И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 
Чл. 4. (1) Настоящото рамково споразумение се сключва за срок от 48 

(четиридесет и осем месеца). 
(2) Конкретните договори, сключвани въз основа на това рамково споразумение 

са със краен срок на изпълнение на доставката съгласно Приложение № 2 (съгласно 
техническото предложение та участника избран за изпълнител на съответната обособена позиция). 

(3) Срокът за изпълнението на конкретните договори може да бъде и след 
изтичане на срока на рамковото споразумение. 

Чл. 5. (1) Автобусите, предмет на доставка по това рамково споразумение, се 
доставят до военното формирование краен получател 52370-Негушево. 

(2) Условието на доставка, съгласно ИНКОТЕРМС 2010:  
(изписва се в зависимост от регистрацията на избрания Потенциален 
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Изпълнител/Изпълнител - българско или чуждестранно лице/ 
- DDP - военно формирование 52370 Негушево – за потенциален изпълнител, 

регистриран на територията на Република България. Изпълнителят трябва да 
предостави автобусите, преминали през митническо изчистване, неразтоварени от 
транспортното средство (при наличие) на разпореждане на възложителя в мястото на 
доставка. Изпълнителят поема всички разходи и рискове, свързани с 
транспортирането на автобусите, включително обичайните сборове за вноса на 
Република България (отговорността и риска за извършване на митническото 
изчистване и заплащане на митническите формалности, митническите тарифи, налози 
и други сборове). Собствеността и риска върху автобусите се прехвърлят от 
Изпълнителя върху Възложителя с подписването на приемо-предавателен протокол в 
мястото на доставка – военно формирование 52370 Негушево.  

- DAP - военно формирование 52370 Негушево – за потенциален изпълнител, 
регистриран на територията на държава членка на Европейския съюз (с изключение 
на Република България). Изпълнителят предоставя автобусите на разположение на 
Възложителя в превозното средство, с което са пристигнали (при наличие), готови за 
разтоварване в мястото на доставка. Когато Изпълнителя извършва доставка от 
държава, която не е член на Европейския съюз на изделията по предмета на 
поръчката, той трябва да приключи вноса на тези изделия на своя територия и за своя 
сметка и да извърши чист трансфер (изпращане) на автобусите до мястото на 
доставка. Собствеността и рискът върху машините се прехвърлят от Изпълнителя 
върху Възложителя с подписването на приемо-предавателен протокол в мястото на 
доставка – военно формирование 52370 Негушево. 

- DAP - военно формирование 52370 Негушево – за потенциален изпълнител, 
регистриран на територията на трета държава (която не е член на Европейския съюз). 
Изпълнителят предоставя автобусите на разположение на Възложителя в превозното 
средство, с което са пристигнали (при наличие), готови за разтоварване в мястото на 
доставка в.ф. 52370 Негушево. Възложителят е отговорен за изпълнението на 
митническото оформяне и заплащане на всякакви митнически и др. задължения при 
внос на територията на Република България. Изпълнителят трябва да уведоми 
писмено възложителя 10 дни предварително за пристигането на автобусите в 
уговорен митнически пункт на Република България и да предостави на Възложителя 
всички поискани от него документи, необходими за извършването на вноса. При 
непредоставяне от Изпълнителя на всички поискани от него документи (или на част 
от поисканите от него документи), необходими за извършването на вноса, 
Възложителят има право да прекрати договора по вина на Изпълнителя, като удържи 
съответните неустойки за изпълнение. Изпълнителят се задължава да транспортира 
имуществото от митническия пункт до военно формирование 52370 Негушево за своя 
сметка. Собствеността и рискът върху автобусите се прехвърлят от Изпълнителя 
върху Възложителя с подписването на приемо-предавателен протокол в мястото на 
доставка – военно формирование 52370 Негушево. 

(3) За дата на доставка по всеки конкретен договор се счита датата на приемане 
на стоката в крайния получател/военното формирование 52370-Негушево и 
подписване от двете страни на Приемо-предавателен протокол. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
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приемо-предавателния протокол се подписва от представител на формированието 
краен получател. Същия се изготвя и подписва след изготвянето и подписването на 
Протокол за оценка на съответствието (Приложение № 3), който се представя в 
дирекция „Отбранителна аквизиция“. 
 

V. ДАТА НА ВЛИЗАНЕ В СИЛА  
 
 Чл. 6. Рамковото споразумение влиза в сила от датата на неговото подписване 
от страните. 
 

VІ. ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА 
 
   Чл. 7. Правото на собственост и риска върху стоката доставена по конкретните 
договори, сключени въз основа на това рамково споразумение,  преминават върху 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след доставка до формированието - краен получател и подписване 
на приемо-предавателен протокол по чл. 5, ал. 3 от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и съответния 
ПОТЕНЦИАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ. 
 

VІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 
 

Чл. 8. Всеки един от ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛИ се задължава за 
срока на действие на рамковото споразумение: 

(1) Да извършва доставките качествено, в срока и съобразно другите условия, 
предвидени в конкретния договор, сключен въз основа на настоящото рамково 
споразумение. 

(2) Да подава оферта в отговор на всяка писмена покана за сключване на 
договор за доставка, отправена до него от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като предлаганните от 
него цени не могат да са по-високи от вече предложените от него в процедурата за 
сключване на настоящото споразумение, съгласно Приложение № 1. 

(3) В качеството си на ПОТЕНЦИАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ да спазва всички 
условия, посочени в документацията за участие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, техническата и 
ценовата си оферти по процедурата за сключване на рамково споразумение. 

(4) Да изпълнява задълженията си с грижата на добър търговец и да упражнява 
всичките си права с оглед защита интересите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(5) При сключване на конкретен договор за своя сметка да достави и предаде 
стоката до формированието - краен получател 52370-Негушево и да подпише приемо-
предавателен протокол по чл. 5, ал. 3, удостоверяващ нейното приемане.  

(6) При сключване на конкретен договор да достави и предаде на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ стоката по количество, комплектовка, качество и в срок, при 
условията на рамковото споразумение и на конкретния договор, във формированието 
краен получател.  

(7) При сключване на конкретен договор да достави и предаде на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ договорените количества от стоката с параметри и характеристики 
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съгласно Приложение № 2 при условията на рамковото споразумение и на 
конкретния договор. 

(8) Да замени рекламираната стока с такава, която отговаря на договорените 
изисквания в уговорения срок. 

(9) При сключване на конкретен договор да уведоми писмено (и по факс) 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ поне 10 (десет) дни предварително за датата на доставката, с оглед 
организиране на контрола на качеството. 

(10) При сключване на конкретен договор да предостави на Органа по 
кодификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - дирекция „Отбранителна аквизиция”, не по-късно 
от 10 дни преди извършване на доставката, Стоковите номера по НАТО (НСН) за 
материалните средства (стоката), предмет на доставка по договора. 

1. В случаите, когато материалните средства не притежават присвоени НСН-и 
или НСН-те са неизвестни на ПОТЕНЦИАЛНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ, същият се 
задължава да предостави пълен обем техническа информация, необходима за тяхната 
идентификация и кодификация съгласно принципите на Кодификационната система 
на НАТО. Информацията се предоставя чрез попълване на Заявка за кодификация по 
образец, утвърден от министъра на отбраната, съгласно чл. 10, ал. 1 от ПМС 
11/26.01.1999 г. за всяко материално средство -   
(http://www.mod.bg/bg/EXT/BULCOD/BULCODwebpage.htm) 

2. В случаите, когато доставката на продуктите, се извършва на повече от един 
етап, за всеки един етап да се изпълняват изискванията посочени в ал. 10. 

3. В случай, че кодифицирането на материалните средства изисква 
предоставяне на техническа информация и от поддоставчици по договора, 
включително и такива от страни, които не са членки на НАТО, ПОТЕНЦИАЛНИЯ 
ИЗПЪЛНИТЕЛ се задължава да осигури същата на Органа по кодификация. 

(11) При сключване на конкретен договор ПОТЕНЦИАЛНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ е 
длъжен да осигурява гаранционно обслужване на доставените автобуси съгласно 
Приложение 2. 

(12) При сключване на конкретен договор ПОТЕНЦИАЛНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ е 
длъжен да осигурява сервизното обслужване на автобусите в рамките на 
гаранционния срок на територията на Република България, както и да поеме 
разходите за сервизните обслужвания, препоръчани от производителя/техническата 
документация/, по време на гаранционния период, (в т.ч. резервни части, материали, 
консумативи и др.). 

(13) При сключване на конкретен договор в зависимост от мястото на 
регистрация на ПОТЕНЦИАЛНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ и мястото от което се доставя 
имуществото (което е приложимо):  

1. ПОТЕНЦИАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ, регистриран на територията на 
Република България е длъжен: 

а. да предостави автобусите, преминали през митническо изчистване, 
неразтоварени от транспортното средство (при наличие) на разпореждане на 
възложителя в мястото на доставка – военно формирование 52370 Негушево;  

б. да поеме всички разходи и рискове, свързани с транспортирането на 
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автобусите, включително обичайните сборове за вноса на Република България 
(отговорността и риска за извършване на митническите процедури и заплащане на 
митническите формалности, митническите тарифи, налози и други сборове). 

2. ПОТЕНЦИАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ, регистриран на територията на държава 
членка на Европейския съюз (с изключение на Република България) е длъжен: 

а. да предостави автобусите на разположение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в превозното 
средство с което са пристигнали (при наличие), готови за разтоварване в мястото на 
доставка – военно формирование 52370 Негушево; 

б.  когато извършва доставка от държава, която не е член на Европейския съюз 
на изделията по предмета на поръчката, да приключи вноса на тези изделия на своя 
територия и за своя сметка и да извърши чист трансфер (изпращане) на автобусите до 
мястото на доставка – военно формирование 52370 Негушево.  

3. ПОТЕНЦИАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ, регистриран на територията на трета 
държава (която не е член на Европейския съюз) е длъжен: 

а. да предостави автобусите на разположение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в превозното 
средство, с което са пристигнали (при наличие), готови за разтоварване в мястото на 
доставка – военно формирование 52370 Негушево;  

б. да уведоми писмено възложителя 10 дни предварително за пристигането на 
автобусите в уговорен митнически пункт на Република България; 

в. да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички поискани от него документи, 
необходими за извършването на вноса; 

(14) Всеки ПОТЕНЦИАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ при сключване на конкретен 
договор се задължава да сключи договор за подизпълнение, когато е обявил в 
офертата си ползването на подизпълнител. (когато е приложимо) 

1. ПОТЕНЦИАЛНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ се задължава да предостави искане, 
отправено от подизпълнителя до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за директно разплащане заедно 
със становище дали оспорва плащанията по искането или част от тях като 
недължими, в случаите по чл.66, ал. 4 от ЗОП. (когато е приложимо) 

2. ПОТЕНЦИАЛНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ се задължава да предостави на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ искането заедно със становището по т. 1 в 15-дневен срок от 
получаването му. (когато е приложимо). 

3. Независимо от възможността за използване на подизпълнители 
отговорността за изпълнение на конкретния договор, сключен при условията на  
рамковото споразумение е на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. (когато е приложимо) 

Чл. 9. Всеки един от ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛИ има право за срока 
на действие на рамковото споразумение: 

(1) Да изисква от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информацията, необходима му за 
качественото извършване на доставките по чл. 1. 

(2) Да получи уговореното възнаграждение в размера и според условията 
посочени в конкретните договори, сключени в срока на действие на рамковото 
споразумение. 

Чл. 10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 
(1) Правата и задълженията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ следва да се уредят във 
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всеки конкретен договор, сключван въз основа на настоящото рамково споразумение. 
(2) При сключване на конкретен договор и след получаване на уведомление от 

ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛИ за датата на доставката, да осигури приемане на 
стоката и плати цената според условията на договора, когато доставката е изпълнена в 
договореното количество, качество и срок.  

(3) При сключване на конкретен договор да уведомява незабавно 
ПОТЕНЦИАЛНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ в случай на възникнало рекламационно събитие и 
да преустанови експлоатацията на стоката до явяване на представител на 
ПОТЕНЦИАЛНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ. 

(4) Да заплати дължимото мито и ДДС при внос на стоката на територията на 
Република България в размер, съгласно посоченото в конкретния договор. (клаузата 
се включва само ако избрания Изпълнител е регистриран на територията на трета 
държава /която не е член на Европейския съюз/). 

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща директно възнаграждение на подизпълнител 
при наличие на обстоятелствата по чл. 66, ал. 4 от ЗОП и след представяне на 
следните документи: 

а. Искане от подизпълнителя до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, отправено чрез 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

б. Становище от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дали оспорва плащанията по искането или 
част от тях като недължими; 

в. Документите, посочени в чл.3, ал. 1, т. 1. 
(когато е приложимо) 

Чл. 11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 
(1) Да изисква изпълнението на доставките по настоящото рамково 

споразумение и на сключваните въз основа на него конкретни договори в срока, по 
реда и при условията договорени в тях. 

(2) Да оказва текущ контрол при изпълнението на настоящото рамково 
споразумение. 

(3) По всяко време от изпълнението на рамковото споразумение да изисква от 
ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛИ информацията, свързана с изпълнение на 
конкретните договори, сключени въз основа на настоящото споразумение. 

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или упълномощено от него лице има право да откаже 
приемането на доставката при констатирано несъответствие между доставените 
изделия (или част от тях) и изискванията на настоящото рамково споразумение и 
конкретния договор, за което се съставя констативен протокол. Несъответстващата 
стока не се приема във военното формирования – краен получател, като 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ иска замяна със стока, отговаряща на изискванията на договора. 

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже плащане към подизпълнител, когато 
искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа 
(когато е приложимо), както и когато не е представен някой от изискуемите 
документи за плащане съгласно клаузите на конкретния договор. 
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VІІІ. КАЧЕСТВО НА СТОКАТА,  
ГАРАНЦИОНЕН СРОК И РЕКЛАМАЦИИ 

 
Чл. 12 Стоката, доставяна по конкретни договори, сключени въз основа на 

настоящото рамково споразумение, трябва да съответства на техническите и 
функционални изисквания, съгласно предназначението на изделието и в съответствие 
с Приложение № 2  (съгласно техническото предложение на участника, избран за изпълнител), 
неразделна част от настоящото рамково споразумение. 

Чл. 13. (1) Представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по въпросите на качеството е 
Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров” със седалище София - 1592, бул. 
“Цветан Лазаров” № 2, факс: 02/9221808. 

1. Оценката на съответствието на стоките се извършва от комисия в състав от 
представители на Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров”, Заявителя и 
Изпълнителя. 

2. При констатирано съответствие на доставените стоки с изискванията на 
настоящото рамково споразумение и конкретните договори се подписва протокол за 
оценка на съответствието, съгласно Приложение № 3. 

3. При констатирано несъответствие между доставените стоки (или част от тях) 
и изискванията по настоящото рамково споразумение и конкретния договор, се 
съставя констативен протокол и стоките не се предлагат за приемане от военното 
формирование краен получател. 

4. Констативният протокол се подписва от комисията по т. 1. В случай, че 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ откаже да подпише констативния протокол, отказът и мотивите за 
това се удостоверяват в писмена форма. 

5. В случаите по т. 3, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да замени несъответстващите 
на изискванията стоки с такива, отговарящи на изискванията на договора в посочен 
от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

6. Подписаният протокол за оценка на съответствието, утвърден от определено 
от директора на Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров” лице, е основание 
за съставяне и подписване на приемо-предавателен протокол по чл. 5, ал. 3 от 
настоящото рамково споразумение. 

(2) Представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по отношение на изпълнение на 
дейностите по сервизното обслужване и поддръжка на автобусите по време на 
гаранционния период, са съответния/ите Командир/ите на вида/видовете Въоръжени 
сили на Република България, потребител/и или ползвател/и на доставените автобуси. 

1. Изпълнението на дейностите по сервизното обслужване и поддръжка на 
автобусите по време на гаранционния период във връзка с чл 8, ал. 12 от рамковото 
споразумение (съгласно предписанията на производителя/техническата документация 
на автобусите/), същото ще бъде удостоверено с протокол/и за приемане на 
извършеното сервизно обслужване и поддръжка, в това число с описание и на 
вложените резервни части, материали и консумативи, подписан/и от представители 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представител/и на вида/видовете Въоръжени сили на 
Република България, краен/и потребител/и на автобус/ите, упълномощен/и от 
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съответния/ите Командир/ите на вида/видовете Въоръжени сили. 
2. Протоколът/ите по т. 1 се подписва/т в района на военното формирование 

краен потребител на съответния автобус/и от представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 
представител/и на вида/видовете Въоръжени сили на Република България, краен/и 
потребител/и на автобус/ите, упълномощен/и от съответния/ите Командир/ите на 
вида/видовете Въоръжени сили и се представя/т в дирекция „Отбранителна 
аквизиция” в оригинал от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. 14. (1) За удостоверяване на съответствието на доставените стоки с 
изискванията към тях по всеки конкретен договор, сключен въз основа на настоящото 
рамково споразумение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя следните документи, 
удостоверяващи качеството и произхода на автобусите  (на български език, а 
документите на чужд език – придружени с превод на български език), както следва: 
(изписват се в зависимост от вида на доставяните автобуси, съгласно техническото 
предложение на избрания Изпълнител). 

(което е приложимо) 
(за нови автобуси) 
- Сертификат за произход, издаден от оторизиран орган в държавата на 

производителя (когато е произведен в страна, която не е членка на ЕС) или декларация 
за произход, издадена от производителя (когато е произведен в страна, членка на ЕС); 

- Валиден ЕО сертификат за съответствие, издаден от производителя или негов 
упълномощен представител, установен в Общността, съгласно Наредба № 60 от 2009 г. 
за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета (ДВ, бр. 40 
от 29.05.2009 г.) или еквивалентно/и; 

- Протокол от оторизиран орган, от който да е видно, че димността и токсичността 
на отработените газове на дизеловия двигател на автобусите, съответстват минимум на 
изискванията, заложени в  EURO-6 или еквивалентно/и; 

- Гаранционна карта; 
- Техническа документация (технически формуляр на изделието, експлоатационна 

документация, инструкция или ръководство за експлоатация и поддържане); 
- Декларация за съответствие с изискванията на договора, съгласно БДС EN 

ISO/IES17050-1 или еквивалентно/и, издадена от Изпълнителя. 
(за рециклирани или използвани автобуси) 
*за рециклирани автобуси: 
- Протокол от оторизиран орган, от който да е видно, че димността и токсичността 

на отработените газове на дизеловия двигател на автобусите, съответстват минимум на 
изискванията, заложени в  EURO-3 или еквивалентно/и;  

- Документ, удостоверяващ дейността извършена при рециклирането, издаден от 
Изпълнителя на рециклирането; 

- Декларация за съответствие с изискванията на договора, съгласно БДС EN 
ISO/IES17050-1 или еквивалентно/и, издадена от Изпълнителя; 

- Гаранционна карта; 
- Техническа документация (технически формуляр на изделието, експлоатационна 

документация, инструкция или ръководство за експлоатация и поддържане); 
- Доказателство за валидно към датата на тяхното производство или рециклиране 

ЕО одобряване на типа, издадени от съответния компетентен орган на държавата - 
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членка на ЕС, Европейското икономическо пространство (ЕИП), или Конфедерация 
Швейцария (за автобуси рециклирани в държава членка на ЕС, ЕИП, или 
Конфедерация Швейцария); 

- Доказателство за валидно към датата на тяхното производство или рециклиране 
ЕО одобряване на типа (за автобуси рециклирани в държава извън ЕС, ЕИП или 
Конфедерация Швейцария, за които към датата на тяхното производство или 
рециклиране са били в сила изискванията за пълно европейско одобряване на тип 
ПС); 

- Удостоверение за индивидуално одобряване или еквивалентно/и, издадено от 
съответния компетентен орган (за автобуси рециклирани в държава извън ЕС, ЕИП 
или Конфедерация Швейцария, за които към датата на тяхното производство не 
са били в сила изискванията за пълно европейско одобряване на тип ПС). 

*за използвани автобуси: 
- Протокол от оторизиран орган, от който да е видно, че димността и токсичността 

на отработените газове на дизеловия двигател на автобусите, съответстват минимум на 
изискванията, заложени в  EURO-3 или еквивалентно/и;  

- Документ/Удостоверение за техническа изправност на ППС, от който да е видно, 
че същото е преминало годишен технически преглед до 30 дни преди датата на доставка;  

- Да притежава Протокол от извършен периодичен преглед за техническа 
изправност на ППС, по образец на Приложение № 9 на „Наредба № Н-32 от 16 декември 
2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните 
превозни средства“ (Обн. ДВ. Бр. 104 от 27.12.2011 г., изм. и доп. ДВ. Бр. 99 от 
14.12.2012 г., изм. и доп. ДВ. Бр. 73 от 02.09.2014 г.); 

- Декларация за съответствие с изискванията на договора, съгласно БДС EN 
ISO/IES17050-1 или еквивалентно/и, издадена от Изпълнителя; 

- Гаранционна карта; 
- Техническа документация (технически формуляр на изделието, експлоатационна 

документация, инструкция или ръководство за експлоатация и поддържане); 
- Свидетелство за регистрация – част 1 и част 2, издадени от съответния 

компетентен орган на държавата - членка на ЕС, ЕИП, или Конфедерация Швейцария (за 
автобуси с регистрация в държава членка на ЕС, Европейското икономическо 
пространство (ЕИП), или Конфедерация Швейцария); 

- Доказателство за валидно към датата на тяхното производство ЕО одобряване 
на типа (за автобуси с регистрация в държава извън ЕС, ЕИП или Конфедерация 
Швейцария, за които към датата на тяхното производство са били в сила 
изискванията за пълно европейско одобряване на тип ПС); 

- Удостоверение за индивидуално одобряване или еквивалентно/и, издадено от 
съответния компетентен орган (за автобуси с регистрация в държава извън ЕС, ЕИП 
или Конфедерация Швейцария, за които към датата на тяхното производство не 
са били в сила изискванията за пълно европейско одобряване на тип ПС); 

(2) Всеки ПОТЕНЦИАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ гарантира качеството на доставката 
и чрез издаване на гаранционна карта, като гаранционния период е съгласно 
Приложение № 2 от настоящото рамково споразумение 

(3) Гаранционните срокове по ал. 2 за всеки конкретен договор, започват да 
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текат от датата на подписването на приемо-предавателния протокол, удостоверяващ 
приемането на стоката. 

Чл. 15. ПОТЕНЦИАЛНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ носи пълна отговорност за 
качеството на стоката, предмет на доставка по чл. 1 по време на гаранционния срок, 
освен в случаите на неправилно съхранение и/или експлоатация, съгласно инструкциите за 
съхранение и експлоатация. 

Чл. 16. (1) Основание за рекламация е несъответствие на стоките, получено в 
рамките на гаранционния срок, определен в настоящото рамково споразумение и 
конкретния договор, когато са установени: 

1. липси, които са открити след доставката; 
2. скрити недостатъци, които не са могли да се установят при първоначалния 

преглед; 
3. недостатъци при съхранението, монтажа, изпитванията или експлоатацията: 
а. отклонения на параметрите от изискванията на нормативната и техническата 

документация, ако е невъзможно тези параметри да се възстановяват чрез изпълнение 
на дейности, предвидени в експлоатационната документация; 

б. преждевременно износване на стоките и/или елементи, предизвикващо 
нарушаване работата при експлоатация; 

в. счупване или нарушаване на работоспособността по причини от 
производствен или конструктивен характер; 

г. други отклонения. 
(2) Не подлежи на рекламация стока, показала дефекти в резултат от неспазване 

на изискванията за експлоатация и/или съхранение, указани в документацията за 
нейното използване. 

(3) Не подлежи на рекламация стока при липсваща или неправилно водена 
отчетна документация за експлоатация и/или съхранение на стоките. 

(4) Рекламацията е допустима в рамките на установения гаранционен срок. 
Чл. 17. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ чрез дирекция “Отбранителна аквизиция“ 

изпраща уведомление към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по конкретния договор при наличие на 
някое от основанията за рекламация по чл. 16, както и при констатиране на 
несъответствия от заложените качествени показатели по време на експлоатацията или 
съхранението на доставените автобуси. 

(2) Уведомлението по ал. 1 за всеки конкретен договор се основава на 
Телеграма-известие за несъответствие (Приложение № 4 от настоящото рамково 
споразумение), подадена от военното формирование, експлоатиращо изделията обект 
на рекламация, в срок до три работни дни от откриването на някое от основанията за 
нея (но не по-късно от срока на гаранцията) до заявителя на автобусите, Института по 
отбрана „Професор Цветан Лазаров” и дирекция „Отбранителна аквизиция”. 

(3)„Телеграма – известие за несъответствие” при констатирани липси и явни 
дефекти се изпраща до три работни дни след датата на издаване на Приемо-
предавателен протокол от потребителя. 

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ чрез дирекция “Отбранителна аквизиция“ съвместно с 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уточняват датата и мястото за извършване на анализ на причините, 
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довели до рекламация за всеки конкретен договор. Времето за начало на анализа на 
причините, довели до несъответствието, не надвишава десет работни дни. 

(5) Дирекция „Отбранителна аквизиция” писмено уведомява потребителя за 
определените дата и място за извършване на анализ на причините, довели до 
рекламацията. 

(6) Комисия на потребителя и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ извършва анализ на причините, 
довели до рекламацията. 

(7) Резултатите от анализа се отразяват в „Акт за рекламация“, Приложение № 
5, неразделна част от настоящото рамково споразумение. Актът се подписва от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез представителите на военното формирование, експлоатиращо 
изделията обект на рекламация (комисия на потребителя) и представители на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по конкретния договор. 

1. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпрати представител, Актът за 
рекламация се съставя едностранно без негово участие като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не 
може да го оспорва впоследствие. 

2. „Акт за рекламация” се изготвя от потребителя, като контролирани 
екземпляри се изпращат до заявителя, Института по отбрана „Професор Цветан 
Лазаров” и дирекция „Отбранителна аквизиция”. 

(8) В случай, че комисията по ал. 7 не може да определи причините за 
несъответствието на стоката или има противоречие между комисията и 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, то тогава със заповед на заявителя се назначава нова комисия. 

1. В състава на комисията се включват представители от заявителя, Института 
по отбрана „Професор Цветан Лазаров” и дирекция „Отбранителна аквизиция”. 

2. При необходимост към комисията се привличат и други компетентни 
организации. 

3. Решението на комисията е окончателно. 
(9) Срокът за закриване на рекламацията се уточнява между представители на 

страните при подписване на Акта за рекламация. 
(10) Закриването на рекламацията се документира с „Акт за възстановяване” 

(Приложение № 6 към настоящия договор), който се съставя от комисия на 
потребителя. Актът се подписва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез представителите на 
военното формирование, експлоатиращо изделията обект на рекламация (комисия на 
потребителя) и представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

1. Контролирани екземпляри от „Акт за възстановяване” се изпращат до 
заявителя, Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров” и дирекция 
„Отбранителна аквизиция”. 

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ писмено уведомява Института по отбрана „Професор 
Цветан Лазаров” за анализа на причините, довели до несъответствието, както и за 
предприетите коригиращи действия за повторното им недопускане. 

(11) В случаите, когато комисиите по ал. 7 или ал. 8 констатират, че причината 
за несъответствието е свързана с неправилна експлоатация и/или съхранение, 
заявителят предприема коригиращи действия с цел недопускане повторно на 
несъответствието. 
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(12) Разходите, свързани с възстановяването на рекламираните стоки, 
включително и транспортните разходи до военното формирование краен получател са 
за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за всеки конкретен договор сключен въз основа на 
настоящото рамково споразумение. 

 
ІХ. ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОНКРЕТНИТЕ ДОГОВОРИ 

 
Чл. 18. (1) Като гаранция за изпълнение на задълженията по конкретните договори, 

подписани на основание настоящото Споразумение, ПОТЕНЦИАЛНИЯT ИЗПЪЛНИТЕЛ 
представя към момента на тяхното подписване гаранция за изпълнение в размер на 5% от 
стойността на конкретния договор без ДДС. Срокът на валидност на гаранцията е не по-
малък от 30 (тридесет) календарни дни след крайния срок за изпълнение на 
задълженията по договора, в т.ч. и задълженията по гаранционното поддържане на 
доставените автобуси (само при представена гаранция за изпълнение на договора под 
формата на банкова гаранция/ застрахователна полица). 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ избира сам формата на гаранцията за изпълнение на 
задълженията по договора, която може да бъде в една от следните форми:  

1. Документ (оригинал) за паричен превод по банков път по сметка на: 
Министерство на отбраната, дирекция "Финанси" в Българска Народна Банка, гр. 
София, пл. „Александър І” № 1  IBAN: BG 96 BNBG 9661 3300 1522 01; 

или 
2. Безусловна и неотменима банкова гаранция за изпълнение – оригинал;  
или 
3. Застраховка, обезпечаваща изпълнението чрез покритие на отговорността на 

изпълнителя – оригинал. 
(3)Тази гаранция служи за обезпечаване на точното и своевременно изпълнение 

на задълженията на ПОТЕНЦИАЛНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ по конкретния договор. 
(4) Сумата по гаранциите за изпълнение/застрахователните суми се 

усвояват/изплащат изцяло или частично в случай на пълно или частично 
неизпълнение на задължения по конкретния договор, в съответствие с клаузите на 
договора. При забава в изпълнението на договора, изпълнителят е длъжен да 
удължава 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. (само при представена гаранция за 
изпълнение на договора под формата на банкова гаранция/застрахователна полица). 

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава горепосочената гаранция за всеки 
конкретен договор, както следва: 

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава 90% от гаранцията за изпълнение в срок до 
30 (тридесет) дни след приключване изпълнението на задълженията по доставка на 
автобусите по всеки конкретен договор, като има право да приспадне от гаранцията 
дължимите неустойки вследствие на забава, пълно или частично неизпълнение на 
задълженията по доставката.   

2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава останалите 10% от гаранцията за изпълнение 
в срок до 30 (тридесет) дни след приключване изпълнението на задълженията по 
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гаранционното поддържане на доставените автобуси по всеки конкретен договор, 
като има право да приспадне от гаранцията дължимите неустойки вследствие забава 
при изпълнение на задълженията по гаранционното поддържане на доставените 
автобуси. 

(6) Върху посочената гаранция ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихви за периода, 
през който средствата законно са престояли при него.  

(7) Всички разходи свързани с гаранцията за изпълнение са за сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. (клаузата се включва, когато избрания изпълнител е българско лице лице). 

(8) В случай, че гаранцията за изпълнение 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 
Република България. 

(9) Всички банкови разходи за издаване и авизиране на банковата гаранция са 
за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  (клаузата се включва, когато избрания изпълнител е чуждестранно 
лице). 

(10) В случай, че гаранцията за изпълнение е под формата на банкова гаранция, 
изискването е всяка банкова гаранция да бъде безусловна и неотменима, като текстът 
й се съгласува предварително с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(11) В случай, че гаранцията за изпълнение е под формата на застрахователна 
полица по застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на 
отговорността на изпълнителя, изискванията към застрахователната полица са 
съгласно Приложение № 8 към рамковото споразумение. 
 

Х. НЕУСТОЙКИ И САНКЦИИ 
 
Чл. 19. (1) В случай на забавено изпълнение на задълженията да достави 

изделията по конкретен договор, сключен въз основа на настоящото рамково 
споразумение ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка за забава в 
размер на 0,2% (нула цяло и два процента) от стойността на доставката за всеки 
просрочен ден, но не повече от 20% (двадесет процента) от стойността на конкретния 
договор без ДДС. 

(2) При частично неизпълнение на задълженията да достави изделията по 
конкретен договор, сключен въз основа на настоящото рамково споразумение 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да търси неустойка в размер на 20% (двадесет 
процента) от общата стойност на договора без ДДС. Когато неизпълнението е повече 
от 50% от броя на стоките по конкретния договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да 
прекрати договора и да задържи цялата гаранция за изпълнение. 

(3) В случаите на чл. 11, ал. 4, ако стойността на стоките със съществени 
отклонения или недостатъци, които ги правят негодни за ползване е повече от 50% от 
общата стойност на стоките по конкретен договор, сключен въз основа на настоящото 
рамково споразумение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора, да върне 
получените стоки с недостатъци и да получи неустойка в размер на 20% (двадесет 
процента) от стойността на конкретния договор без ДДС. 
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(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,2% (нула цяло и два 
процента) от стойността на рекламираните изделия за всеки просрочен ден в случай, 
че не изпълни в срок предвиденото в Акта за рекламация, но не повече от 20% 
(двадесет процента) от стойността на рекламираните изделия без ДДС. 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на стойността на рекламираните изделия, 
ако не изпълни предвиденото в Акта за рекламация заедно с обезщетение за претърпените 
вреди над размера на неустойката. 

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка при забава в плащането на цената по 
начин и в срок по всеки конкретен договор в размер на законната лихва, след 
изтичане на установените в настоящото рамково споразумение срокове за плащане. 

(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,2% (нула цяло и два 
процента) от стойността на стоката по съответния конкретен договор, сключен въз 
основа на настоящото рамково споразумение  без ДДС и в случая по чл. 21, ал. 4 и ал. 
10 (когато е приложимо), независимо дали ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е предприел действия 
по прекратяването на договора. 

(7) В случай на неизпълнение на задълженията по осигуряване на сервизното 
обслужване на доставените автобуси по всеки конкретен договор, сключен въз основа 
на настоящото рамково споразумение в рамките на гаранционния срок, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 10 % (десет 
процента) от общата стойност на конкретния договор без ДДС. 

(8) Плащането на неустойки не освобождава Страните от реално изпълнение на 
задълженията им по всеки конкретен договор, сключен въз основа на настоящото 
рамково споразумение, освен ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заяви, че няма интерес от 
изпълнението на доставките и/или сервизното обслужване в рамките на гаранционния 
срок след изтичането на срока за тяхното изпълнение. 
 

ХI. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА 
 

Чл. 20. (1) Страните не носят отговорност за пълно или частично неизпълнение 
на своите задължения по настоящото рамково споразумение/конкретен договор, ако 
неизпълнението е възникнало вследствие на непреодолима сила, като например 
земетресение, пожари, наводнения, епидемии, военни конфликти, граждански 
вълнения, а така също и забрани, ограничения, нареждания и други подобни, които са 
наложени с индивидуален административен акт или нормативен акт на държавен или 
общински орган. Настъпването на такива обстоятелства се доказва с надлежно 
оформен документ, издаден от Българска търговско-промишлена палата или 
Българска стопанска камара или друга призната организация, която издава такива 
сертификати и със съставяне на двустранен протокол, подписан от упълномощени 
представители на страните от рамковото споразумение/конкретен договор. 

(2) За непреодолима сила се смята всяко обстоятелство, настъпило след 
сключване на рамковото споразумение/конкретния договор, което е извън разумния 
контрол на страните и не е могло да се предвиди и предотврати, или ако е било 
предвидимо, не е било предотвратимо. 
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(3) Не е налице непреодолима сила, ако събитието е вследствие на неположена 
грижа от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, или при полагане на дължимата грижа е могло да бъде 
предотвратено. 

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в десет дневен срок от възникването на 
непреодолимата сила писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е 
длъжен да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в десет дневен срок от прекратяване 
действието на непреодолимата сила. 

(5) Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не бъде уведомен за непреодолимата сила или тя не 
бъде потвърдена с документ по ал.1, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да се позовава на 
непреодолима сила. 

(6) Ако непреодолимата сила продължи повече от седем дни и няма признаци 
за скорошното й преустановяване, всяка от страните може да прекрати договора за в 
бъдеще, като писмено уведоми другата страна. 

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

ХII. РАЗВАЛЯНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РАМКОВОТО 
СПОРАЗУМЕНИЕ/КОНКРЕТЕН ДОГОВОР 

 
Чл. 21. (1) При виновно неизпълнение на задължение по рамковото 

споразумение/конкретния договор, последните могат да бъдат развалени едностранно 
от изправната страна с едноседмично писмено предизвестие, ако в определен в 
предизвестието срок съответната страна не изпълни задължението си. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати рамковото споразумение/конкретния 
договор, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването им не е в 
състояние да изпълни своите задължения, като в този случай не дължи на съответния 
ПОТЕНЦИАЛНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ обезщетение за претърпени вреди и пропуснати 
ползи от сключване на рамковото споразумение/договора. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати рамковото споразумение/договора 
в случаите по чл. 19, ал. 2 и ал. 3.  

(4) При скрити недостатъци, съществували преди продажбата на готовите 
изделия и при отказ на съответния ПОТЕНЦИАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ/ ИЗПЪЛНИТЕЛ 
да ги замени с годни за своя сметка, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали 
рамковото споразумение/договора занапред. 

(5) Рамковото споразумение/договорът може да бъде прекратен от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ със едноседмично предизвестие, при обективна, невиновна 
невъзможност за изпълнение (непреодолима сила при условията на рамковото 
споразумение/договора). 

(6) Рамковото споразумение/конкретния договор, освен в упоменатите в други 
клаузи случаи, може да бъде прекратен: 

1. при прекратяване на юридическото лице без правоприемство на една от 
страните; 

2. по взаимно съгласие между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и всеки един от 
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ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛИ, изразено в писмена форма; 
3. от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с едномесечно предизвестие, без да дължи обезщетение 

и/или неустойка. 
4. от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при пълно неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 
4.1. Частично неизпълнение представлява виновно неизпълнение на част от 

предмета на договора, чието изпълнение е възможно. 
4.2. Пълно неизпълнение е налице, когато: 
а) задължението изобщо не е изпълнено; 
б) задължението е изпълнено на място, различно от дължимото 

местоизпълнение; 
в) е изпълнено нещо напълно различно от дължимото; 
г) задължението е изпълнено на трето лице, което не е овластено да го получи; 
д) е налице неизпълнение продължило повече от 100 (сто) дни, считано от 

крайния срок за изпълнение. 
(7) При наличие на обстоятелства по ал. 6 страните уреждат с допълнително 

споразумение насрещните вземания, възникнали по време на тяхното действие. 
(8) Рамковото споразумение/конкретния договор ще бъде прекратено 

едностранно, без предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с уведомление, отправено до 
съответния ПОТЕНЦИАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ, 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 
съответните срокове задължението си по § 14, ал. 1 от Преходните и заключителни 
разпоредби към ЗИД на ЗИФОДРЮПДРКЛТДС (в сила от 01.07.2016 г.).  

1. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи нито връщане на гаранцията за 
изпълнение на договора, нито заплащане на извършените работи, а получените 
плащания подлежат на незабавно възстановяване ведно със законната лихва.  

2. Ако обществената поръчка е изпълнена ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ възстановява 
всички получени суми ведно със законната лихва, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ на 
обществената поръчка не дължи компенсации и обезщетения. 

(9) Всеки един от ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛИ  и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
може да поиска прекратяване на рамковото споразумение без предизвестие, съгласно 
чл. 114 от ЗОП, ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ в тримесечен срок от датата на влизането му в 
сила  не отправи писмена покана до лицата по рамковото споразумение в случай на 
провеждане на вътрешен конкурентен избор или до лицето по рамковото 
споразумение да допълни своята оферта (което е приложимо) за сключване на 
договор за доставка. 

(10) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати рамковото 
споразумение/договора по вина на съответния ПОТЕНЦИАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ/ 
ИЗПЪЛНИТЕЛ, като удържи съответните неустойки при непредоставяне от страна на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на всички поискани от него документи (или на част от поисканите 
от него документи), необходими за извършването на вноса на територията на 
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Република България и в тази връзка същия не може да бъде извършен от страна на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (клаузата се включва само ако избрания Изпълнител е регистриран 
на територията на трета държава /която не е член на Европейския съюз/). 
 

ХIII.  РЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ПО ДОГОВОР,  
СКЛЮЧВАН ВЪЗ ОСНОВА НА РАМКОВОТО СПОРАЗУМЕНИЕ 

 
Чл. 22. (1) Настоящото рамково споразумение е споразумение, при което не са 

определени всички условия съгласно чл. 82, ал. 3 от ЗОП (или чл. 82, ал. 2 от ЗОП). 
(което е приложимо във връзка с условията, съгласно Глава IV, т. 3.1 от документацията за 
обществената поръчка) 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ в съответствие с чл. 82, ал. 3 от ЗОП провежда вътрешен 
конкурентен избор за определяне на Изпълнител по реда на чл. 82, ал. 4 от ЗОП. 
(приложимо в случай, че рамковото споразумение е сключено с повече от едно лице) 

(3) Офертите за сключване на конкретен договор се изготвят в съответствие с 
рамковото споразумение и съдържат предлагана цена за съответната календарна 
година. 

(4) Назначената комисия за разглеждане и класиране на офертите проверява 
дали единичните цени, предложени от потенциалните изпълнители не надвишават 
единичните цени по рамковото споразумение за съответната година.  

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще определи изпълнител на обществената поръчка въз 
основа на оценка на офертите по критерий за възлагане – „най-ниска цена за едно 
място“ и сключва договор или ще преустанови вътрешния конкурентен избор в 
съответствие с чл. 82, ал. 4, т. 5 от ЗОП. (приложимо в случай, че рамковото споразумение е 
сключено с повече от едно лице за обособени позиции №№ 1, 2, 3 и 4) 

 (5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще определи изпълнител на обществената поръчка въз 
основа на комплексна оценка на офертите К общ.=К1+К2, по критерии за възлагане – 
К1 – оценка на „ средна цена за едно място“ с тежест 80 % и К2 - оценка на „среден 
гаранционен срок в месеци“ с тежест 20 % и сключва договор или ще преустанови 
вътрешния кокурентен избор в съответствие с чл. 82, ал. 4, т. 5 от ЗОП. (приложимо в 
случай, че рамковото споразумение е сключено с повече от едно лице за обособени позиции №№ 
5,6,7 и 8) 

(6) Назначената комисия прилага чл. 72 от ЗОП. (където е приложимо) 
(7) ПОТЕНЦИАЛНИЯТ ИЗПЪЛНИТЕЛ предложил най-ниска цена за едно 

място при изпълнение на доставките, предмет на конкретния договор без ДДС в лева 
(за участниците-юридически или физически лица регистрирани извън територията на 
Република българия на територията на трета държава / която не е член на ЕС/ без 
ДДС с включено мито), ще бъде класиран на първо място, ПОТЕНЦИАЛНИЯТ 
ИЗПЪЛНИТЕЛ със следващо най-ниско ценово предложение за едно място на второ 
място и т.н. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ избира за ИЗПЪЛНИТЕЛ на конкретен договор 
класираният на първо място ПОТЕНЦИАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ на рамковото 
споразумение. (приложимо в случай, че рамковото споразумение е сключено с повече от едно 
лице за обособени позиции №№ 1, 2, 3 и 4) 

(8) ПОТЕНЦИАЛНИЯТ ИЗПЪЛНИТЕЛ получил най голямо значение на 
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комплексна оценка на показатели цена за едно място и гаранционен срок в месеци 
при изпълнение на доставките, предмет на конкретния договор без ДДС в лева (за 
участниците-юридически или физически лица регистрирани извън територията на 
Република българия на територията на трета държава / която не е член на ЕС/ без 
ДДС с включено мито), ще бъде класиран на първо място, ПОТЕНЦИАЛНИЯТ 
ИЗПЪЛНИТЕЛ със следващо най-голямо значение на комплексна оценка на второ 
място и т.н. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ избира за ИЗПЪЛНИТЕЛ на конкретен договор 
класираният на първо място ПОТЕНЦИАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ на рамковото 
споразумение. (приложимо в случай, че рамковото споразумение е сключено с повече от едно 
лице за обособени позиции №№ 5,6,7 и 8) 

(9) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ в съответствие с чл. 82, ал. 2 от ЗОП изисква лицето по 
рамковото споразумение да допълни своята оферта. (приложимо само в случай, че 
рамковото споразумение е сключено с едно лице) 

(10) Всеки конкретен договор се сключва в съответствие с клаузите на 
рамковото споразумение при спазване разпоредбите на чл.82, ал. 9 и чл. 112 от ЗОП, 
като същия трябва да съдържа всички реквизити, съгласно чл. 69 от ППЗОП. 

(11) При подписване на конкретен договор за доставка, определения за 
ИЗПЪЛНИТЕЛ по конкретен договор е длъжен да представи документите по чл. 67, 
ал. 6 и чл. 112, ал. 1, т. 1, т. 3 и т. 4 от ЗОП. 
 

ХIV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛАУЗИ 
 

Чл. 23. Настоящото рамково споразумение може да бъде изменяно само по 
взаимно съгласие на страните, уредено в писмено споразумение, което става 
неразделна част от рамковото споразумение. Изменение по договора се допуска само 
в случаите уредени в Закона за обществените поръчки. 

Чл. 24. (1) Всички съобщения между страните във връзка с това рамково 
споразумение се извършват в писмена форма на български език, която се счита 
спазена и когато съобщението се изпраща по факс. 

(2) Всяка страна се задължава при промяна на адреса си да уведоми незабавно 
другата страна. В противен случай последната не отговаря за неполучени съобщения. 

Чл. 25. Споровете, възникнали във връзка с изпълнението на рамковото 
споразумение се решават чрез преговори между страните, а в случай на непостигане 
на съгласие по съдебен ред, съгласно българското законодателство. 

Чл. 26. Всички правоотношения между страните, произтичащи от настоящото 
рамково споразумение и неуредени от него, се уреждат по ЗЗД и другите действащи 
нормативни актове, съгласно действащото българско законодателство. 

Чл. 27. Настоящият договор се състави и подписа в ….. еднакви и с еднаква 
юридическа сила екземпляра - по един за всяка от страните. 

(в случай, че изпълнителят е чуждестранно лице и договора е съставен на български и английски 
език, като  при несъответствие  между текста на български и английски език, приоритет  има  
българският текст)  

Чл. 28. Неразделна част от настоящото рамково споразумение са следните 
приложения: 
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1. Приложение № 1 – Ценови предложения; 
2. Приложение № 2 – Технически предложения; 
3. Приложение № 3 – Образец на Протокол за оценка на съответствието; 
4. Приложение № 4 – Образец на телеграма – Известие за несъответствие; 
5. Приложение № 5 – Образец на Акт за рекламация; 
6. Приложение № 6 – Образец на Акт за възстановяване. 
7. Приложение № 7 – Изисквания към застрахователна полица представена 

като гаранция за авансово плащане;  
8. Приложение № 8 – Изисквания към застрахователна полица представена 

като гаранция за изпълнение 
АДРЕСИ ЗА УВЕДОМЛЕНИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ И КОРЕСПОНДЕНЦИЯ: 

НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: НА ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛИ: 
 
МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА                 ……………………………………………… 
Дирекция „Отбранителна аквизиция“                 ……………………………………………… 
Гр. София 1092, ул. „Дякон Игнатий“ № 3            ……………………………………………… 
Тел: +359 2 92 20 642; факс: +359 2 98 79 693       ………………………………………………. 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ: 
………………………………….. 
 
...................................................... 
/(подпис, име, фамилия)/ 
 
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ 
„ФИНАНСИ” 
 
...................................................... 
/(подпис, име, фамилия)/ 

..................................................... 
 
..................................................... 
/(подпис, име, фамилия)/ 
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Приложение № 1  
 

към Договор № ........................................... 
 

 
 
 
 

ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
(ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ: 
………………………………….. 
 
 
 
 
...................................................... 
/(подпис, име, фамилия)/ 
 
 
 
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ 
„ФИНАНСИ” 
 
...................................................... 
/(подпис, име, фамилия)/ 

..................................................... 
 
 
 
 
..................................................... 
/(подпис, име, фамилия)/ 
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Приложение № 2 
 

към Договор № ........................................... 
 
 
 
 

ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
(ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ) 

 
 
 
 
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ: 
………………………………….. 
 
 
 
 
...................................................... 
/(подпис, име, фамилия)/ 
 
 
 
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ 
„ФИНАНСИ” 
 
...................................................... 
/(подпис, име, фамилия)/ 

..................................................... 
 
 
 
 
..................................................... 
/(подпис, име, фамилия)/ 
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Приложение № 3 
 

към Договор № ........................................... 
Утвърждавам: 
 

П Р О Т О К О Л 
 

ЗА ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО 
№ ...................... 

Днес, ........... г., комисия в състав: 
Председател .................................... от Института по отбрана „Професор Цветан 
Лазаров”- МО 
и членове: 
1. ...................................... 
2. ...................................... 
3. ...................................... 
на основание Договор № ......... г. се събра за установяване на съответствието на 
качеството на ......... 

Продуктите са доставени по Договор № ........./......... г., сключен между 
Министерство на отбраната (възложител) и .................. (изпълнител). 

След ...... (изброяват се извършените дейности по осигуряване на 
качеството, като проверка на съпроводителните документи, проверка, изпитване, 
измерване на извадка от доставеното количество и др.), комисията установи, че 
доставените продукти отговарят на изискванията на…….. (договор № ......, ТС № ......, 
разрешение за отклонение), въз основа на което: 

 
ПРЕДЛАГА: 

 
Потребителят да пристъпи към тяхното приемане за съхранение и експлоатация 

по предназначение. 
Неразделна част от протокола за оценка на съответствието са следните 

приложения: 
(сертификат за произход, сертификат за качество, протокол от проведени 
изпитвания, гаранционна карта и др. документи) 

Настоящият протокол се състави в ...... (….....) еднакви екземпляра, по един за 
......... 

Комисия: 
Председател: 
Членове:1. ....................... 
              2. ........................ 
              3. ........................ 
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Приложение № 4  
 

                             към Договор № ...................................... 
 
 

ТЕЛЕГРАМА – ИЗВЕСТИЕ ЗА НЕСЪОТВЕТСТВИЕ 
 
 

ДО 
Началника на ...................................... 

(заявител) 
 

Директор на дирекция 
„Отбранителна аквизиция” 
………………………………………….. 

 

Директора на Институт по отбрана 
„Професор Цветан Лазаров“ 
………………………………………….. 

 

Директора на дирекция 
„Логистика” 
………………………………………….. 

 
 

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

на продукт ................................................................................................................... , 
са констатирани следните несъответствия: ............................................................... 
......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 

Продуктът е доставен по договор № ..................................... с гаранционен срок 
от ..........................................., в продължение на ........................ месеца, и е въведен в 
експлоатация от ................................................................... . 

На основание на горепосоченото и в съответствие с договор № ………… моля, 
Дирекция „Отбранителна аквизиция” да разкрие процедура за предявяване на 
рекламация към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора. 
 

Командир (началник) 
на ……………….. ......................................... 
…………………………………................................. 

(звание, подпис, фамилия) 
 
Отпечатано в .............. екз. 
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Приложение № 5  
 

                          към Договор № ...................................... 
УТВЪРЖДАВАМ: 
Командир (началник) 
на ……………………………….. .................... 
................................................................ 

(звание, подпис, фамилия) 
................................ г. 

АКТ ЗА РЕКЛАМАЦИЯ 
№ ............../....................... г. 

за ....................................................................................................................... 
(наименование на несъответстващия продукт) 

Комисия, назначена със заповед № ............../..................... г. на 
………………………………………………..на 
………………………...................................................., в състав: 

Председател: ..................................................................................................... 
и членове: .................................................................... от ...............................; 
....................................................................................... от ...............................; 
....................................................................................... от ...............................; 
се събра да разгледа причините за отклонението от качествените 

характеристики на продукта. 
КОМИСИЯТА УСТАНОВИ: 
1. ......................................................................................................................... 

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

(дата на производството, доставка и др.) 
2. Експлоатация на продукт ............................................................................. 

......................................................................................................................................... 
(посочват се бележките по изпълнението на инструкциите по експлоатацията и воденето на 

формуляра) 
3. Описание на несъответствието на продукт ................................................ 

......................................................................................................................................... 
(дата и обстоятелства, при които е открито несъответствието кратко описание на последния, 

предполагаеми причини и последствия от несъответствието) 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА КОМИСИЯТА: 
Въз основа на изложеното комисията Реши: 
1. Продуктът не е годен за по-нататъшна експлоатация и подлежи на 

......................................................................................................................................... 
(замяна с нов: посочва се къде трябва да се извърши той – в експлоатиращото формирование или 

при ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора) 
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2. Несъответствието е вследствие на .............................................................. 
......................................................................................................................................... 

(производство, нарушаване правилата за експлоатация и др.) 
3. За възстановяване на продукта е необходимо ........................................... 

......................................................................................................................................... 
4. Замяната на продукта да се извърши за сметка на .................................... 

......................................................................................................................................... 
(изпълнител по договора, експлоатиращото формирование, структура) 

5. За удовлетворяване на рекламацията е необходимо ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по 
договора в срок от ....................... до ........................... (да извърши пълна замяна на 
продукта; да предостави отделни количества – посочват се какви; да се изплати 
стойността за възстановяването на отбранителния продукт и др.) 

Допълнителни данни: 
а) продукта е в съхранение/въведен в експлоатация .................................... 
б) продукт е доставен по договор № ......................../ ..................................., 

и е получен по ………………………………………………………………………... 
(фактура, приемо-предавателен акт и др. № ....................... от ................./ .............. /................ г.) 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по договора се задължава писмено да уведоми директора на 
Дирекция „Отбранителна аквизиция”  до 10 (десет) дни след закриване на 
рекламацията, за анализа на причините, довели до несъответствието, и за 
предприетите коригиращи действия за повторно недопускане на несъответствие. 

Към акта се прилагат материалите, потвърждаващи обосноваността на 
рекламацията ............................................................................................................... . 

(фотографии, образци, резултати от анализи, опаковъчни листове и др.) 
Представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора: 
________ / __________ / 

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

подпис / фамилия 
Членове: 
________ / __________ / 

подпис / фамилия 
________ / __________ / 

подпис / фамилия 
________ / __________ / 

подпис / фамилия 
 

Забележка: Актът се изготвя в 6 екз. и се изпраща по разпределение. 
(Дирекция „Отбранителна аквизиция”, Заявителя, Потребителя, Института по отбрана 

„Професор Цветан Лазаров”, Изпълнителя…). 
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Приложение № 6  

 
                          към Договор № ...................................... 

 
 
УТВЪРЖДАВАМ: 
Командир (началник) 
на военно формирование .................... 
................................................................ 

(звание, подпис, фамилия) 
................................ г. 

 
АКТ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ 

 
1. На основание рекламационен акт № ............/................ г. 
2. ....................................................................................................................... . 

(наименование на продукта) 
3. ....................................................................................................................... . 

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

(ненужното се зачертава) 
и е пломбиран с печат № ........................................................................................... . 

9. Възстановеният продукт е приет от .......................................................... . 
(звание и фамилия на представителя на потребителя) 

Продуктът се счита възстановен и годен за ………………………………... 
………………………………………………………………………………………... . 

10. Списък на ЗИП, изразходван при възстановяването на продукта. 
Разходите по възстановяване на продукта са за сметка на 

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

Представител на             Представител на 
потребителя:               изпълнителя по договора: 
________ / __________ /          ________ / __________ / 

подпис / фамилия             подпис / фамилия 
Печат                Печат 

 
Забележка. Редът за оформяне и адресиране на акта за възстановяване е същият, както при 

акта за рекламация. 
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Приложение № 7 
 

                          към Договор № ...................................... 
 
 

ИЗИСКВАНИЯ 
към 

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА 
ПРЕДСТАВЕНА КАТО ГАРАНЦИЯ ЗА АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ 

 
1. Застрахователната полица, както и всеки издаден към нея добавък/ анекс, да 

е в оригинал с подпис и печат на застрахователя и указани данни на Застрахователя, 
Застрахования (в качеството и на Застраховащ, тъй като заплаща застрахователната 
премия) и Бенефициента. Допуска се да бъде издадена застрахователна полица с 
няколко екземпляра от нея със статут на оригинали.  

Министерство на отбраната е Бенефициент по застрахователната полица. 
2. Застрахователната полица да е издадена от Застраховател по смисъла на 

чл.12 от Кодекса за застраховане (бр. 102 на ДВ от 29.12.2015 г.). 
3. Всички разходи за избор на Застраховател, сключване на застраховката и 

заплащане на застрахователната премия са за сметка Застрахования (изпълнител по 
договора за доставка).  

4. Застрахователната премия да е платена от Застрахования еднократно в пълен 
размер, което се доказва с представяне на заверено копие от платежния документ.  

5. При пълно или частично неизпълнение на задълженията от страна на 
Изпълнителя по договора, Застрахователят неотменимо и безусловно е длъжен да 
изплати на Бенефициента посочената в издаденото от последния Искане (подписано и 
подпечатано) за плащане сума, в рамките на застрахователната сума в 
застрахователната полица.  

Плащането да е в срок до 15 календарни дни след получаване на първо 
надлежно Искане за плащане от Бенефициента по застрахователната полица, 
удостоверяващо, че изпълнителят (застрахован по застрахователната полица) не е 
изпълнил частично или изцяло задълженията си по договора за доставка, независимо 
от евентуални възражения на изпълнителя. Искането за плащане от Бенефициента е 
единственият документ, въз основа на който Застрахователят ще изплаща 
обезщетението.  

Основно покритие по застраховката е неизпълнение на задълженията от страна 
на Изпълнителя по договора за доставка (застрахован по застрахователната полица, за 
което Бенефициент по застрахователната полица е платил авансово финансови 
средства. Изключени от покритие са сумите, които представляват искания на 
Бенефициента за плащане на неустойки и лихви, както и други вреди, които не са 
упоменати в полицата и не представляват по същество обезпечаване на авансово 
платените финансови средства. 

6. При договорена възможност за частично/поетапно изпълнение на договора за 
доставка, може да се редуцира размерът на застрахователната сума, посочен в 
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застрахователната полица. Редуцирането може да се извърши в застрахователната 
полица само след писмено подписано и подпечатано уведомление от Бенефициент по 
застрахователната полица към Застрахователя за изпълнение на съответна част от 
договора и възможност за редуциране на застрахователната сума.  

7. При удължаване срока на гаранцията, Изпълнителят по договора за доставка 
е длъжен да представи добавък/анекс към застрахователната полица, в който да е 
точно и ясно записано, че с добавъка/анекса се удължава само и единствено срокът на 
застрахователното покритие и всички останали условия по застрахователната полица 
остават непроменени. При представяне на нова застрахователна полица, същата 
следва да влиза в сила от деня, следващ изтичане на предишната застрахователна 
полица, като всички останали изисквания към нейното съдържание се запазват.  

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 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 авансово плащане. 

13. Да се представи на Възложителя оригинал или заверено копие на платежен 
документ за платена застрахователна премия. 
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Приложение № 8 
 

                          към Договор № ...................................... 
 
 

ИЗИСКВАНИЯ 
към 

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА 
ПРЕДСТАВЕНА КАТО 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).  

4. Застрахователната премия да е платена от Застрахования еднократно в пълен 
размер, което се доказва с представяне на заверено копие от платежния документ.   

5. При пълно или частично неизпълнение на задълженията от страна на 
Изпълнителя по договора, Застрахователят неотменимо и безусловно е длъжен да 
изплати на Бенефициента посочената в издаденото от последния Искане (подписано и 
подпечатано) за плащане сума, в рамките на застрахователната сума в 
застрахователната полица.  

Плащането да е в срок до 15 календарни дни след получаване на първо 
надлежно Искане за плащане от Бенефициента по застрахователната полица, 
удостоверяващо, че изпълнителят (застрахован по застрахователната полица) не е 
изпълнил частично или изцяло задълженията си по договора за доставка, независимо 
от евентуални възражения на изпълнителя. Искането за плащане от Бенефициента е 
единственият документ, въз основа на който Застрахователят ще изплаща 
обезщетението.  

Основно покритие по застраховката са всички суми за дължими неустойки и 
лихви и др. уговорени обезщетения, начислени във връзка с претенции на 
Бенефициента към Изпълнителя.  

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

13. Да се представи на Възложителя оригинал или заверено копие на платежен 
документ за платена застрахователна премия. 
 


	ОПИС
	на представените документи, свързани с участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка
	с предмет „……………………………………………………“
	за Обособена позиция/и №№ ……………………………………………………….
	Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а всеки от ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛИ приема при условията на това Рамково споразумение да извърши срещу възнаграждение:
	1. Доставка на автобуси по вид, марка, модел, производител и прогнозни количества, съгласно ценовите оферти на ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛИ (съответно - Приложение № 1), които са неразделна част от настоящото рамково споразумение, наричани по-нататък за ...
	(2) Параметрите, характеристиките и изискванията към отделните видове стока по ал. 1, предмет на доставка по настоящото Споразумение, са съгласно техническите оферти на ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛИ (съответно Приложение № 2), които са неразделна част от ...
	ІІ. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕНИТЕ
	Чл. 2. (1) Единичните цени по години и общата стойност на конкретните договори  се формират на база ценовите оферти на ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛИ, съгласно Приложение № 1 към настоящото Споразумение.
	(2) Предложените от ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛИ единични цени за доставка на отделните видове автобуси по години, съгласно ценовите им оферти (Приложение № 1) по процедурата за сключване на рамково споразумение, не могат да бъдат надвишавани при сключва...
	(3) Предложените от ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛИ единични цени за доставка на отделните видове автобуси по години са формирани при условие на доставка съгласно Приложение № 1 - военно формирование 52370, Негушево (INCOTERMS 2010), включваща всички съпътс...
	ІІІ. РЕД, СРОКОВЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
	4. Редукцията на авансовото плащане и банковата гаранция или застрахователната полица ще се извършва пропорционално на преведения аванс от стойността на доставените по фактура стоки. Редуцирането ще се осъществява след изпълнение на доставка и предст...
	Плащането ще се извършва в лева за български фирми и в евро за чуждестранни фирми.
	(5) Всички банкови разходи за издаване и авизиране на банковата гаранция са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
	VІІІ. КАЧЕСТВО НА СТОКАТА,
	ГАРАНЦИОНЕН СРОК И РЕКЛАМАЦИИ
	Чл. 12 Стоката, доставяна по конкретни договори, сключени въз основа на настоящото рамково споразумение, трябва да съответства на техническите и функционални изисквания, съгласно предназначението на изделието и в съответствие с Приложение № 2  (съглас...
	ІХ. ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОНКРЕТНИТЕ ДОГОВОРИ
	Чл. 18. (1) Като гаранция за изпълнение на задълженията по конкретните договори, подписани на основание настоящото Споразумение, ПОТЕНЦИАЛНИЯT ИЗПЪЛНИТЕЛ представя към момента на тяхното подписване гаранция за изпълнение в размер на 5% от стойността н...
	Х. НЕУСТОЙКИ И САНКЦИИ
	Чл. 19. (1) В случай на забавено изпълнение на задълженията да достави изделията по конкретен договор, сключен въз основа на настоящото рамково споразумение ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка за забава в размер на 0,2% (нула цяло и два процен...
	ХI. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА
	ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
	(ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ)
	ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
	(ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ)

	ИЗИСКВАНИЯ
	към
	ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА
	ПРЕДСТАВЕНА КАТО ГАРАНЦИЯ ЗА АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ
	ИЗИСКВАНИЯ
	към
	ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА
	ПРЕДСТАВЕНА КАТО ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ


