
 
 
УТВЪРДИЛ:  
 
............./п/...................... 
СНЕЖИНА ДИНЕВА 
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР 
“НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ“ ЕАД 

  
  

УКАЗАНИЯ 
 

за подготовка на офертите за участие в обществена поръчка, чрез публикуване на обява 
за събиране на оферти по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет: “Закупуване на 
високопроходим лек автомобил в условията на финансов лизинг за нуждите на 
"Напоителни системи" ЕАД" 
 

I. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
1. Данни за Възложителя: “Напоителни системи“ ЕАД, адрес - гр. София 1618, бул. “Цар 
Борис“ ІІІ № 136, ет. 3 
Лице за контакт:  Наталия Николова 
Тел.: 02 8085001 
E-mail: office@nps.bg 
2. Пълен достъп до Обявата и приложенията към нея е предоставен на официалната 
интернет страница на “Напоителни системи“ ЕАД (https://nps.bg) в раздел “Профил на 
купувача“  на следния линк на преписката:  https://nps.bg/co-2019-0002/ 
 

ІІ. ОБЕКТ, ПРЕДМЕТ И КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 
1. Обект на поръчката: доставка 
Основен код, съгласно Общия терминологичен речник (CPV) - 34110000 - Леки 
автомобили. 
2. Предмет на обществената поръчка: “Закупуване на високопроходим лек автомобил 
в  условията на финансов лизинг за нуждите на "Напоителни системи" ЕАД". 
3. Правно основание: чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП, по реда на глава двадесет и шеста от 
ЗОП (събиране на оферти с обява).  
4. Възможност за представяне на варианти в офертите: не се предвижда възможност 
за представяне на варианти в офертите. 
5. Срок за изпълнение на поръчката: Срокът за доставка на автомобила е съобразно 
оферирания срок от участника, избран за изпълнител. 
6.  Място на изпълнение: Мястото на изпълнение е гр. София. 
7. Прогнозна стойност: Общата прогнозна стойност на поръчката е в размер на 57 000 
лв. без ДДС, съответно 68 400 лв. с ДДС и се явява максимална (пределна) сума за 
изпълнение на поръчката.   
8. Финансиране: Обществената поръчка ще се финансира със средства на “Напоителни 
системи“ ЕАД. 
9. Цена и начин на плащане: начинът на плащане за изпълнението на поръчката е 
посочен в проекта на договор за изпълнение на обществената поръчка.   
10. Обхват на дейностите: в Приложение № 1 „Техническа спецификация” се съдържа 
информация за вида и техническите изисквания на Възложителя към артикула. 
 

Личните данни са заличени на 
осн. чл.2 от ЗЗЛД



 
III. УСЛОВИЯ, НА КОИТО СЛЕДВА ДА ОТГОВАРЯТ УЧАСТНИЦИТЕ, 
ИЗИСКВАНИЯ  
1. Условия и право на участие: 
1.1. Участник в настоящата поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно 
физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго 
образувание, което има право да изпълнява доставката съгласно законодателството на 
държавата, в която то е установено. Участник не може да бъде отстранен на основание 
на неговия статут или на правната му форма, когато той или участниците в обединението 
имат право да предоставят съответната доставка в държавата членка, в която са 
установени.  
1.2. Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен участник в обществената 
поръчка, ако може самостоятелно да подава заявления за участие или оферти и да 
сключва договори съгласно законодателството на държавата, в която е установен. В тези 
случаи, ако за доказване на съответствие с изискванията за икономическо и финансово 
състояние, технически и професионални способности клонът се позовава на ресурсите на 
търговеца, клонът представя доказателства, че при изпълнение на поръчката ще има на 
разположение тези ресурси. 
1.3. Всеки участник има право да представи само една оферта. 
1.4. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на 
друг участник, не може да подава самостоятелно оферта. 
1.5. Едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. 
1.6. В случай, че участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно 
юридическо лице, се представя копие на документ за създаване на обединението или 
друг документ, подписан от лицата в обединението. От представения документ следва да 
е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната 
информация: 
1) правата и задълженията на участниците в обединението; 
2) разпределението на отговорността между членовете на обединението; 
3) дейностите, които ще изпълнява всеки член в обединението; 
4) участниците в обединението трябва да определят едно лице, което да представлява 
участниците в обединението. Когато в договора не е посочено лицето, което 
представлява участниците в обединението следва да се представи документ, подписан от 
лицата в обединението, в който се посочва представляващият; 
5) всички членове на обединението следва да поемат отговорност заедно и поотделно за 
изпълнението на договора за възлагане на обществена поръчка. 
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите 
за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в 
него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго 
условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен 
или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при 
изпълнение на Дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. 
1.7. Участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще 
им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да 
представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения. 
Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно 
вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за 
отстраняване.  
Възложителят изисква замяна на подизпълнител, когато той не отговаря на съответните 
критерии за подбор или за него са налице основания за отстраняване.  
Независимо от възможността за използване на подизпълнители, отговорността за 
изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя. 
Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за 
обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са 
изпълнени едновременно следните условия: 



 
- за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване; 
- новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял 
предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, 
които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности; 
При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на възложителя 
всички документи, които доказват, че новият подизпълнител отговаря на критериите за 
подбор и че за него не са налице основанията за отстраняване. 
1.8. Участниците могат за конкретната поръчка да се позоват на капацитета на трети 
лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с 
икономическото и финансовото състояние, техническите способности и 
професионалната компетентност. Когато участникът се позовава на капацитета на трети 
лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи 
документи за поетите от третите лица задължения. Третите лица трябва да отговарят на 
съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на 
техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване.  
 
2. Представителство: Участниците-юридически лица се представляват от законните си 
представители или от лица, специално упълномощени за участие, което се доказва с 
оригинално пълномощно или заверено “Вярно с оригинала“ копие на пълномощно. 
 
3. Изисквания за личното състояние: 
Не се допуска до участие и се отстранява участник, за когото е налице някое от 
обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 от ЗОП, а именно: 
3.1. Осъден е с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 
108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 
307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс; 
3.2. Осъден е с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, 
аналогично на тези по т. 3.1, в друга държава членка или трета страна; 
3.3. Има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на 
чл.162, ал.2, т.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към 
държавата и към община по седалището на възложителя и на участника, или аналогични 
задължения, установени акт на компетентен орган, съгласно законодателството на 
държавата, в която участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, 
отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е 
влязъл в сила; 
Основанието по т. 3.3 не се прилага, когато се налага да се защитят особено важни 
държавни или обществени интереси; размерът на неплатените дължими данъци или 
социалноосигурителни вноски е не повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот 
за последната приключена финансова година. 
3.4. Налице е неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП; 
3.5. Установено е, че участникът: 
а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на 
основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 
б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на 
основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 
3.6. Когато е налице конфликт на интереси1, който не може да бъде отстранен. 

                                                           
1 „Конфликт на интереси“ е налице, когато възложителят, негови служители или наети от него лица извън 
неговата структура, които участват в подготовката или възлагането на обществената поръчка или могат да 
повлияят на резултата от нея, имат интерес, който може да води до облага по смисъла на чл. 2, ал. 3 от Закона 
за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и за който би могло да се приеме, че влияе на 
тяхната безпристрастност и независимост във връзка с възлагането на обществената поръчка. 



 
Забележка: основанията по т.3.1, т.3.2 и т.3.6 се отнасят за лицата, които представляват 
участника. Основанията по т. 3.3, 3.4 и 3.5 се декларират само от лицето, което може 
самостоятелно да представлява участника.  
Участник, за когото е налице някое от изброените в т. 3.1 до т. 3.6 основания за 
отстраняване има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които 
гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за 
отстраняване. За тази цел участникът може да докаже, че: 
• е погасил задълженията си по т. 3.3, включително начислените лихви и/или глоби 
или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени; 
• е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди, 
настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение; 
• е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал на 
компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически, 
организационни и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или 
нарушения. 
Предприетите мерки за надежност се описват подробно в ЕЕДОП (образец № 2), а 
доказателствата за тях се представят в офертата, както следва: 
• по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗОП: документ за 
извършено плащане или споразумение, или друг документ, от който да е видно, че 
задълженията са обезпечени или че страните са договорили тяхното отсрочване или 
разсрочване, заедно с погасителен план и/или с посочени дати за окончателно изплащане 
на дължимите задължения или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение (когато 
е приложимо); 
• по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 3 от ЗОП: документ от 
съответния компетентен орган за потвърждение на описаните обстоятелства (когато е 
приложимо). 
Възложителят преценява предприетите от участника мерки, като отчита тежестта и 
конкретните обстоятелства, свързани с престъплението или нарушението. В случай, че 
предприетите от участника мерки са достатъчни, за да се гарантира неговата надеждност, 
Възложителят не го отстранява. 
3.7. Национални основания за отстраняване: 
3.7.1. наличие на свързаност по смисъла на §2, т. 45 от ДР на ЗОП между участници в 
конкретна процедура (чл. 107, т. 4 от ЗОП). "Свързани лица" са тези по смисъла на §1, 
т.13 и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни 
книжа. 
"Свързани лица" са: 
а) лицата, едното от които контролира другото лице или негово дъщерно дружество; 
б) лицата, чиято дейност се контролира от трето лице; 
в) лицата, които съвместно контролират трето лице; 
г) съпрузите, роднините по права линия без ограничения, роднините по съребрена линия 
до четвърта степен включително и роднините по сватовство до четвърта степен 
включително. 
"Контрол" е налице, когато едно лице: 
а) притежава, включително чрез дъщерно дружество или по силата на споразумение с 
друго лице, над 50 на сто от броя на гласовете в общото събрание на едно дружество или 
друго юридическо лице; или 
б) може да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на 
управителния или контролния орган на едно юридическо лице; или 
в) може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на решения във 
връзка с дейността на юридическо лице. 
3.7.2. Наличие на обстоятелство по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и 
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 
данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици. 



 
На дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и на 
контролираните от тях лица се забранява пряко и/или косвено участие в процедура по 
обществени поръчки по Закона за обществените поръчки и нормативните актове по 
прилагането му, независимо от характера и стойността на обществената поръчка, 
включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, 
регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим; 
3.7.3. Обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане 
на незаконно придобитото имущество: 
(1) Лице, заемало висша публична длъжност, което в последната една година от 
изпълнението на правомощията или задълженията си по служба е участвало в 
провеждането на процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с 
предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или 
предоставени от Европейския съюз на българската държава, няма право в продължение 
на една година от освобождаването си от длъжност да участва или да представлява 
физическо или юридическо лице в такива процедури пред институцията, в която е 
заемало длъжността, или пред контролирано от нея юридическо лице. 
(2) Забраната за участие в процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани 
с предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или 
предоставени от Европейския съюз на българската държава, се прилага и за юридическо 
лице, в което лицето по ал. 1 е станало съдружник, притежава дялове или е управител 
или член на орган на управление или контрол след освобождаването му от длъжност. 
Липсата на обстоятелства, свързани с националните основания за отстраняване по т. 3.7 
се декларира в ЕЕДОП в Част ІІІ, раздел Г „Други основания“, като се декларира вярното 
от следните две твърдения: отговор „не“ се отнася за всички обстоятелства. При отговор 
„ДА“ лицето трябва да посочи конкретното обстоятелство, както и евентуално 
предприетите мерки за надеждност. 
Важно: Участниците са длъжни да уведомят писмено възложителя в 3-дневен срок от 
настъпване на някое от гореизброените обстоятелства.  
 
4. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР  
4.1 Изисквания за техническите и професионални способности на участниците 
4.1.1. През последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертите 
участниците трябва да са изпълнили минимум 1 (една) дейност с предмет, идентичен или 
сходен с тази на поръчката, а именно - доставка на един брой фабрично нов автомобил. 
За доказване на съответствие с изискването по т. 4.1.1: 
• На етап подаване на оферти участниците попълват съответната информация в Част 
IV, раздел „В“, т. 1б от ЕЕДОП, като се описва дейността, която е идентична или 
сходна с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойността, датата и 
получателите на извършената доставка. В случай, че тази информация се съдържа в 
публичен регистър, който е с безплатен достъп за проверка, участниците могат само и 
единствено да посочат него. 
• На етап сключване на договор, участникът избран за изпълнител, следва да представи 
доказателство за декларираното в ЕЕДОП, а именно: списък на доставката, идентична 
или сходна с предмета на поръчката, с посочване на стойността, датата и получателите 
на извършената доставка, заедно с доказателство за извършената доставка. 
 
5. Деклариране на лично състояние и съответствие с критериите за подбор в единен 
европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). Указания за подготовка на 
ЕЕДОП: 
5.1. При подаване на оферта, участникът декларира липсата на основанията за 
отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на единен 
европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). В него се предоставя 
съответната информация, изисквана от възложителя, и се посочват националните бази 
данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, 



 
които съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е 
установен, са длъжни да предоставят информация. Обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 
и 7 и по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП се декларират в декларациите - съответно образец № 3 
и № 4. 
5.2. Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица (съгл. чл. 65 
от ЗОП) за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва 
подизпълнители (съгл. чл. 66 от ЗОП), за всяко от тези лица се представя отделен 
ЕЕДОП, който съдържа информация за липсата на основания за отстраняване и 
съответствие с критериите за подбор.  
5.3. Когато участник е обединение, което не е юридическо лице, ЕЕДОП се представя от 
всеки от участниците в обединението.  
5.4. Участниците могат да използват ЕЕДОП, който вече е бил използван при предходна 
процедура за обществена поръчка, при условие че потвърдят, че съдържащата се в него 
информация все още е актуална.  
5.5. ЕЕДОП се предоставя в електронен вид по образец, утвърден с акт на Европейската 
комисия, както следва: предоставянето на ЕЕДОП в електронен вид е той да бъде 
цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към офертата за участие в 
обществената поръчка. Форматът, в който се предоставя документът не следва да 
позволява редактиране на неговото съдържание. Друга възможност за предоставяне е 
чрез осигурен достъп по електронен път до изготвения и подписан електронно ЕЕДОП. 
В този случай документът следва да е снабден с т.нар. времеви печат, който да 
удостоверява, че ЕЕДОП е подписан и качен на интернет адреса, към който се препраща, 
преди крайния срок за получаване на заявленията/офертите. 
5.6. Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички 
или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, 
когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.  
5.7. В ЕЕДОП се представят данни относно публичните регистри, в които се съдържа 
информация за декларираните обстоятелства или за компетентния орган, който съгласно 
законодателството на съответната държава е длъжен да предоставя информация за тези 
обстоятелства служебно на възложителя.  
5.8. Участниците, при поискване от страна на възложителя, са длъжни да представят 
необходимата информация относно правно-организационната форма, под която 
осъществяват дейността си, както и списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 
54, ал. 2 от ЗОП, независимо от наименованието на органите, в които участват, или 
длъжностите, които заемат.  
5.9. Когато за участник е налице някое от основанията за отстраняване по т. 3.1 до т. 3.6 и 
преди подаването на офертата той е предприел мерки за доказване на надеждност по чл. 
56 от ЗОП, тези мерки се описват в ЕЕДОП. 
5.10. Преди сключването на договор за обществена поръчка, участникът, определен за 
изпълнител предоставя актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за 
отстраняване, с изключение на тези, които са били предоставени или са служебно 
известни на възложителя, или могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до 
националните бази данни на държавите членки. Когато участникът, избран за изпълнител 
е чуждестранно лице, той представя съответни документи, издадени от компетентни 
органи, съгласно законодателството на държавата, в която същият е установен, при 
условията на чл. 58, ал. 3-5 от ЗОП. 
 
 
IV. УКАЗАНИЯ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ 
1. Общи изисквания към офертата: 
1.1. Офертите следва да се изготвят на български език. Те следва да отговарят на 
изискванията, посочени в настоящите указания и да бъдат оформени по приложените 
към документацията образци. 



 
1.2. Всички разходи по подготовката и представянето на офертата са за сметка на 
участниците.  
1.3. Подаването на офертата задължава участниците да приемат напълно всички 
изисквания и условия, посочени в тази документация, при спазване на ЗОП и другите 
нормативни актове, свързани с изпълнението на предмета на поръчката. Поставянето на 
различни от тези условия и изисквания от страна на участника може да доведе до 
отстраняването му. Офертата се представя в писмен вид на хартиен носител.  
1.4. Ако в офертата са включени документи на чужд език, те следва да са придружени с 
превод на български език. 
1.5. Всички документи, които не са оригинали, следва да бъдат заверени от участника на 
всяка страница с гриф “Вярно с оригинала“, печат и подписа на лицето/та, 
представляващо/и участника. 
1.6. Офертата трябва да бъде подписана от лицето, което представлява участника по 
закон или пълномощно или от надлежно упълномощено от него лице със заверено 
пълномощно. 
1.7. Офертата се представя в запечатана, непрозрачна опаковка.  
1.8. Върху опаковката с офертата се посочва: 
 

 
1.9. Офертите се подават в деловодството на “Напоителни системи“ ЕАД на адрес: гр. 
София, бул. “Цар Борис“ ІІІ № 136, ет. 3, в срока, посочен в обявата. 
1.10. Възложителят удължава срока по т. 1.9 с най-малко с 3 (три) дни, когато в 
първоначално определения срок са получени по-малко от три оферти. След изтичането 
на този срок, възложителят разглежда и оценява получените оферти независимо от 
техния брой. 
1.11. Документите, свързани с участието, се представят от участника или от 
упълномощен от него представител - лично или чрез пощенска или друга куриерска 
услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от възложителя. 
Рискът от забава или загубване на офертата е за участника. 
1.12. При приемане на офертата върху опаковката се отбелязват поредния номер, дата и 
час на получаване, като тези данни се записват във “Входящ регистър“, за което на 
приносителя се издава документ.  
1.13. Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за 
получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост. 
 
2. Съдържание на офертата: 
2.1. Опис на документите и информацията, съдържащи се в офертата – образец №1; 
2.2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - в електронен вид - 
образец №2; 

До  
“Напоителни системи“ ЕАД  
гр. София, бул. “Цар Борис“ ІІІ № 136, ет. 3 

 
 

ОФЕРТА 
 

за участие в обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява по реда на 
чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки за доставки с предмет: 
“Закупуване на високопроходим лек автомобил в условията на финансов 
лизинг за нуждите на "Напоителни системи" ЕАД" 

_______________________________________________ 
наименование на участника/участниците в обединението (когато е приложимо) 

_________________________________________________ 
адрес за кореспонденция 

_________________________________________________ 
лице за контакт, телефон, факс и електронен адрес 



 
2.3. Документи за доказване на предприетите мерки за доказване на надеждност по чл.56 
от ЗОП (в случай, че е приложимо);  
2.4. Документите за създаване на обединение, когато участникът е обединение, което не 
е юридическо лице (в случай че е приложимо); 
2.5. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 
от ЗОП - образец № 3;  
2.6. Декларация по чл.97, ал.5 от ППЗОП за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от 
ЗОП - образец № 4; 
Важно: Декларацията за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т. 1, 2 и 7 от 
ЗОП се подписва от лицата, които представляват участника. Когато участникът се 
представлява от повече от едно лице, декларацията за обстоятелствата по чл. 54, ал. 
1, т. 3 - 5 от ЗОП се подписва от лицето, което може самостоятелно да го 
представлява.  
2.7. Техническо предложение - образец №5, съдържащо:  
а) документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният 
представител на участника (в случай, че е приложимо); 
б) предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата 
спецификация и методиката за оценка на офертите в раздел IV от настоящите указания  
за участие в процедурата; 
в) декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;  
г) декларация за срока на валидност на офертата - участниците са обвързани с условията 
на представените оферти за период от 6 (шест) месеца, считано от датата, определена за 
краен срок за получаване на оферти, като може да бъде прието по всяко време преди 
изтичане на този срок. 
Важно: 
При неприложено техническо предложение участникът ще бъде отстранен. 
Предложението от офертата на участника задължително следва да отговаря на 
изискванията, посочени в техническата спецификация от настоящите указания. 
Декларациите по т. б), в) и г) се съдържат в образец № 5 “Техническо предложение“ 
и не е необходимо участниците да представят допълнителни декларации. 
2.8. Ценово предложение - образец № 6, съдържащо: предложението на участника 
относно цената за изпълнение на поръчката в условията на финансов лизинг. 
Участниците следва да предложат обща цена с ДДС, с включени всички разходи по 
изпълнение на поръчката, както следва: 
 - автокаско за 1-вата година; 
 - ДДС на автомобила; 
 - гражданска отговорност за 1-вата година; 
 - данък МПС за текущата година; 
 - регистрация на автомобила и екотакса; 
 - комплект за КАТ - аптечка, пожарогасител, триъгълник; 
 - такса за искане за лизинг. 
 
Важно: 
При неприложено ценово предложение участникът ще бъде отстранен. В случай, че 
участник предложи цена надвишаваща максимално допустимата прогнозна стойност 
той ще бъде отстранен. При разлика между сборът на единичните цени и посочената 
обща стойност участникът ще бъде отстранен. 
 
2.7. Получаване на офертите 
За получените оферти при Възложителя се води регистър, в който се отбелязват: подател 
на офертата; номер, дата и час на получаване и причините за връщане на офертата, 
когато е приложимо. 



 
При приемане на офертата върху опаковката се отбелязват поредният номер, датата и 
часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на 
приносителя се издава документ. 
Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците 
оферти, които са представени след изтичане на крайния срок или в незапечатана 
опаковка или в опаковка с нарушена цялост. Тези обстоятелства се отбелязват във 
входящия регистър на възложителя. 
Не се приемат оферти по електронен път. 
 
 
V. КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА  
Настоящата обществена поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната 
оферта. Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерий за 
възлагане “оптимално съотношение качество/цена“, съобразно разпоредбата на чл. 70, 
ал. 2, т. 3 от ЗОП. 
 
Методика и показатели за оценка на офертите: 
Настоящата методика представлява съвкупност от правила, които имат за цел да се 
определи редът, по който ще бъдат възложени допуснатите оферти въз основа на 
икономически най-изгодната оферта. Икономически най-изгодната оферта се определя 
на основание чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП по критерий за възлагане „оптимално съотношение 
качество/цена, оценяван въз основа на цената и показатели, включващи качествени 
аспекти, свързани с предмета на обществената поръчка“. 
 
1. Обща комплексна оценка 
Класирането на офертите се извършва по низходящ ред на получената комплексна 
оценка (КО), изчислена като сума от оценките по показателите „Техническа оценка“, 
"Оценка на срока за доставка" и „Предлагана цена“ на офертите по следната формула: 

КО= ТО+СД+ПЦ 
 
Показателите за оценка на офертите и тяхната относителна тежест за определяне на 
комплексната оценка (КО) са както следва: 
Техническа оценка (ТО) – 30% 
Оценка на срока за доставка (СД) – 20 % 
Предлагана цена (ПЦ) – 50% 
Максималната абсолютна стойност на комплексната оценка (КО) е 100 точки. 
При изчисляване на предложенията на участниците по показателите на методиката, 
стойностите им се определят с точност до втория знак след десетичната запетая. 
 
2. Определяне на оценките по всеки показател 
2.1. Техническа оценка (ТО) – 30% 
Офертата трябва да отговаря на всички минимално заложените изисквания, дефинирани 
от възложителя в техническата спецификация. За всяко предложено допълнително 
оборудване от посочените по-долу се получават допълнително съответния брой точки. 
Оценката по този показател се формира, като сбор от точките получени за всеки 
допълнително предложен елемент и/или функция. Максиматен брой точки 30 (тридесет) 
получава офертата, която съдържа предложение за всички петнадесет допълнителни 
системи, оборудване или функционалности. Останалите оферти получават съответния 
сумарен брой точки. 
Оценява се следното допълнително за автомобила оборудване, системи и 
функционалности: 
2.1.1. Електронна блокировка на диференциала - 4 т. 
2.1.2.Система за поддържане на скоростта и дистанцията от предния автомобил-5 т.  



 
2.1.3. Система за наблюдение на зоната пред автомобила с функция за аварийно 
спиране в градски условия - 5 т.  
2.1.4. Челно стъкло с електрическо подгряване - 4 т.  
2.1.5. Електрическо отваряне капака на багажника - 3 т.  
2.1.6. Отопление на предните и задните седалки - 7 т.  
2.1.7. Коленни въздушни възглавници за водача - 2 т. 
 
2.2. Срок за доставка (СД) - 20 % 
Максимален брой точки 20 (двадесет) получава офертата с предложен най-кратък срок за 
доставка на предложения автомобил. 
Срокът се посочва от участниците в цели работни дни.  
Максимално допустимият срок на доставка е 60 (шестдесет) работни дни.  
Не са допустими предложения в часове, минути или предложение във вид - 1/2 работен 
ден. В случай на подобно предложение, участникът ще бъде предложен за отстраняване 
от участие.  
Оценката (броя точки) на останалите оферти се определя по формулата: 
 

СДmin 
СД =  -------------------------- х 20, 

СДn 
 
СД min - най-краткият предложен срок на доставка; 
СДn - срокът, предложен от оценявания участник; 
20 - максималният брой точки по показателя. 
 
 
2.3. Предлагана цена (ПЦ) – 50% 
Максимален брой точки 50 (петдесет) получава офертата с предложена най-ниска обща 
цена на предложения автомобил. 
Оценката (броя точки) на останалите оферти се определя, по формулата: 

ПЦmin 
ПЦ =  -------------------------- х 50, 

ПЦn 
 
ПЦmin - най-ниската предложена цена; 
ПЦn - цената, предложена от оценявания участник; 
50 - максималният брой точки по показателя. 
 
 
VI. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ  
1. Разглеждането и оценката на офертите и класирането на участниците се извършва от 
специално назначена от Възложителя комисия, съгласно чл. 97 от ППЗОП.  
2. До класиране се допускат всички оферти, които отговарят на предварително обявените 
условия на ЗОП и Възложителя посочени в настоящата документация. 
3. Крайното класиране на допуснатите оферти се извършва в низходящ ред, на база 
получена комплексна оценка (КО) за всяка оферта. Офертата, получила най-голям брой 
точки, се класира на първо място. 
4. Когато комплексните оценки (КО) на две или повече оферти са равни, с предимство се 
класира офертата, в която се съдържат по-изгодни предложения, преценени в следния 
ред: 
а) по-ниска предложена цена; 
б) по-изгодно предложение по останалите показатели, сравнени в низходящ ред 
съобразно тяхната тежест (определена въз основа на максималния брой точки, който 
може да бъде получен за съответния показател). 



 
5. Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между 
класираните на първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани в 
съответствие изискванията на т. 4. 
6. Комисията съставя протокол за разглеждането и оценката на офертите и за 
класирането на участниците. Протоколът се представя на възложителя за утвърждаване, 
след което в един и същ ден се изпраща на участниците и се публикува в профила на 
купувача.  
 
 
VII. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР  
Възложителят сключва договор, в съответствие с Проекта на договор (Приложение № 2), 
с определения за изпълнител на обществената поръчка в 30-дневен срок от датата на 
определяне на изпълнител. 
 
 
VIII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 
Възложителят не поставя изискване за представяне на гаранция за изпълнение на 
договора. 
 
 
IХ. ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО  
За въпроси, които не са разгледани в настоящата документация се прилагат разпоредбите 
на Закона за обществените поръчки и Правилника за неговото прилагане. 
 
  



 
Приложение №1 

 
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 
Към всяка употреба в текста по-долу (заедно с всички форми на членуване, в единствено или 
множествено число) на: стандарт, спецификация, техническо одобрение или друга техническа 
референция, както и на конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, 
произход или производство по смисъла на чл. 48, ал. 2 и чл. 49, ал. 2 от ЗОП, ако изрично не е 
указано друго, следва автоматично да се счита за добавено:“ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТНО/И“. 
 
При подготовката и представянето на офертите, всеки участник е длъжен стриктно 
да спазва изискванията на Възложителя посочени в техническата спецификация. 
 
I. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 
 
1.Минимални технически характеристики на автомобила 
№ Техническа характеристика Мин. изискване: 
1 ДВИГАТЕЛ  

1.1 Работен обем Мин 1900 см³ 
1.2 Мощност Мин. 110 kw 
1.3 Максимален въртящ момент Мин 350 Nm 
1.4 Вид гориво Дизел 

1.5 Вид горивна система Турбо, 
комънрейл  

1.6 Брой цилиндри 4 бр. 
1.7 Обем на резервоара за гориво Мин 60 л. 
1.8 Катализатор на отработилите газове Да 
1.9 Екологични показатели 6 euro 

   
2 ХОДОВА ЧАСТ  

2.1 Колесна формула 4х4 
2.2 Алуминиеви колела Мин.17” 

2.3 Скоростна кутия 
Автоматична, 

минимум 7 
степенна 

2.4 Междуосие Мин. 2600 мм. 
2.5 Просвет Мин. 175 мм.  
2.6 Усилвател на кормилната уредба Да 
2.7 Антиблокираща сипрачна система + спирачен асистент Да 
2.8 Асистент при потегляне по наклон Да 

2.9 Електронна система за контрол на сцеплението или 
еквивалентно Да 

2.10 Елекронна стабилизираща програма или подобна Да 
2.11 Аситент за мъртва точка Да 

   
3 КУПЕ и ОБОРУДВАНЕ  

3.1 Обем на багажника Мин 520 л. 
3.2 Места за сядане 4+1 бр. 
3.3 Отопление, вентилация Да 
3.4 Климатизация – климатроник, две зони минимално Да 
3.5 Предни и задни електрически стъкла Да 



 
3.6 Въздушни възглавници за водача и пътника до водача Да 
3.7 Странични въздушни възглавници Да 
3.8 Постелки купе Да 
3.9 Сензор за дъжд Да 

3.10 Автоматично затъмняване на вътрешното огледало за обратно 
виждане Да 

3.11 Подлакътници отпред и отзад Да 

3.12 Безключово отключване и заключване на автомобила, и 
безключово палене и гасене на двигателя Да 

3.13 Автоматични светлинни Да 
3.14 GSM подготовка с Bluetooth Да 
3.15 Би-Ксенонови / LED фарове за къси и дълги светлини Да 
3.16 Задни светлини с LED технология или еквивалентни Да 

3.17 Страничнни електрически огледала с подгряване ел. 
регулиране, затъмняване и ел. сгъване Да 

3.18 Радио MP3-плейър с говорители отпред и отзад - фабрично Да 
3.19 Навигационна система – фабрична Да 
3.20 Извод за 12V в купето на автомобила и в багажника Да 
3.21 Тапицерия от текстил  Да 

3.22 Регулиране на седалката на водача и пътника до него по 
височина и дължина, с лумбани опори Да 

3.23 Мултифункционален кожен регулируем волан в дълбочина и 
височина Да 

3.24 Цвят тъмен 
3.25 Паркинг сензори, отпред и отзад Да 

   
4 Гаранционни условия  

4.1 
Гаранция на автомобила от минимум 60 (шестдесет месеца) 
или 150 000 км, което от двете събития настъпи първо, при 
условията на заводската гаранция. 

Да 

4.2 Антикорозионна защита – минимум 12 години гаранция 
против перфорация на каросерията от ръжда. Да 

4.3 Гаранция на лаковото покритие - минимум 3 години. Да 
   

 Други изисквания: автомобилът да е нов, неупотребяван, комплектован с пълна 
техническа на български език - техническо описание, ръководство за експлоатация и 
работа, гаранционна карта, документи за регистрация. 

2.  Минимални гаранционни условия за автомобила: 
2.1. Гаранция на автомобила: минимум 60 (шестдесет месеца) или 150 000 км, което от 
двете събития настъпи първо, при условията на заводската гаранция; 
2.2. Антикорозионна защита: минимум 12 години гаранция против перфорация на 
каросерията от ръжда; 
2.3. Гаранция на лаковото покритие: минимум 3 години гаранция. 
  



 
Приложение №2 

 

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР   
 

№ ...................../...........................г. 
 

Днес, .......................2019 г., в гр.  София, между: 
 
“НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ“ ЕАД, със седалище и адрес на управление гр. София, 
район “Овча купел“, бул. “Цар Борис ІІІ“ № 136, ЕИК 831160078, представлявано от 
Снежина Димитрова Динева - Изпълнителен директор, наричано за краткост 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна 
и 
[НАИМЕНОВАНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ], [с адрес: [адрес на изпълнителя] / със 
седалище и адрес на управление: [седалище и адрес на управление на изпълнителя], 
[ЕИК / код по Регистър БУЛСТАТ / регистрационен номер или друг идентификационен 
код (ако изпълнителят е лице, установено в друга държава членка на ЕС или трета 
страна) […] [и ДДС номер […], представляван/а/о от [имена на лицето или лицата, 
представляващи изпълнителя], в качеството на [длъжност/и на лицето или лицата, 
представляващи изпълнителя], [съгласно [документ или акт, от който произтичат 
правомощията на лицето или лицата, представляващи изпълнителя – ако е 
приложимо], наричан/а/о за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, 
(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях 
поотделно „Страна“) 
 
на основание чл. 194, ал. 1, във връзка с чл. 112 от Закона за обществените поръчки 
(ЗОП) и утвърден протокол.........................на комисия, назначена със заповед № 
.........................../...........................г. на изпълнителния директор на „Напоителни 
системи” ЕАД за разглеждане и оценка на офертите и класиране на участниците в 
обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от 
ЗОП за доставка с предмет “Закупуване на високопроходим лек автомобил в 
условията на финансов лизинг за нуждите на "Напоителни системи" ЕАД"се 
сключи настоящият договор за следното: 
 
ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. МЯСТО И СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши доставка на 
високопроходим лек автомобил модел ................., шаси № ........................, двигател № 
................................, цвят код ......................в условията на финансов лизинг при 
условията на настоящия договор, техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
(Приложение № 1 към настоящия договор), техническото предложение на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Приложение № 2 към настоящия договор) и ценовото предложение 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Приложение № 3 към настоящия договор). 
 
Чл. 2. Мястото на изпълнение на договора е гр. София. 
 
Чл. 3. Срокът за доставка на автомобила е ...............работни дни, считано от датата на 
заплащане на общата стойност по т. 1 до 9 от  настоящия договор. 

 
ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
Чл. 4. (1). Общата стойност по настоящия договор е ........................... лв. без ДДС и лв. с 
ДДС и включва: 
 
№ Конкретен разход Брой Крайна ед. 



 
цена  

1.  Автокаско за 1-вата година 1 бр.  
2.  ДДС на автомобила 1 бр.  
3.  Гражданска отговорност за 1-вата година 1 бр.  
4.  Данък МПС за текущата година 1 бр.  
5.  Регистрация на автомобила и екотакса 1 бр.  
6.  Комплект за КАТ - аптечка, пожарогасител, триъгълник 1 бр.  
7.  Такса за искане за лизинг 1 бр.  
8. Други разходи (описват се, ако има такива)   
9. Първоначална вноска 20 % 1 бр.  
10. Месечна вноска 60 бр.  
 Обща крайна цена за автомобила:  
 
(2). Заплащането на сумите по ал. 1 се извършва съгласно Договор за лизинг, 
неразделна част от настоящия договор (Приложение № 4 към настоящия договор). 
 
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
Чл. 5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 
1. Да получи автомобила в уговорения срок и с уговореното качество; 
2. Да осъществи проверка при доставката относно вида на артикула и да откаже да 
приеме доставката, в случай че е налице несъответствие в качествено отношение със 
заявеното; 
3. Да получи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ пълна техническа документация на български език - 
пълна техническа на български език - техническо описание, ръководство за 
експлоатация и работа, гаранционна карта, документи за регистрация; 
4. Да получи фактури и приемо - предавателен протокол, съдържащ информация за 
доставения автомобил. 
 
Чл. 6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен: 
1. Да изпълнява указанията на производителя и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ относно начина на 
употреба на автомобила; 
2. Да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължимите суми за автомобила, съгласно условията 
по настоящия договор и лизинговия договор - Приложение № 4; 
3. Да приеме договорения автомобил, в случай че отговаря на изискванията в 
качествено отношение. 

 
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
Чл. 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 
1. Да получава договореното възнаграждение за извършената доставка, в случай че тя 
отговаря на изискванията в качествено отношение; 
2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемане на изпълнената доставка, в случай че е 
изпълнена съгласно условията по настоящия договор в качествено отношение. 
 
Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен: 
1. Да извърши доставката в уговорения срок, точно в качествено отношение; 
2. Да състави и подпише приемо-предавателен протокол за извършената доставка; 
3. В случай на неточно изпълнение в качествено отношение да отстрани 
констатираните неточности за своя сметка в срок от 5 (пет) работни дни; 
4. Да осигури гаранционно обслужване на автомобила от минимум 60 (шестдесет 
месеца) или 150 000 км, което от двете събития настъпи първо, при условията на 
заводската гаранция. Гаранционният срок започва да тече от датата на доставката. 
 
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 



 
Чл. 9. Настоящият договор се прекратява след заплащане на всички лизингови вноски и 
придобиване на правото на собственост върху лизинговата вещ от страна на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
 
Чл. 10. (1). Договорът може да бъде прекратен предсрочно в следните случаи: 
1. При взаимно съгласие между страните изразено писмено; 
2. Едностранно, с едномесечно предизвестие от изправната страна, при наличие на 
системно неизпълнение на задълженията на другата страна. 
(2). Страните се съгласяват, че „системно” неизпълнение е налице, когато виновната 
страна не е изпълнила дадено свое задължение по договора, след двукратно 
предупреждение от изправната страна, отправено писмено на адреса на неизправната 
страна, посочен в договора.  
(3). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява договора при условията на чл. 118 от ЗОП.  

 
НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА 
Чл. 11. (1). Страните не отговарят за неизпълнение на задължение по този договор, 
когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила.  
(2). За целите на този договор „непреодолима сила“  има значението на това понятие по 
смисъла на чл. 306, ал. 2 от Търговския закон. Страните се съгласяват, че за 
непреодолима сила ще се считат и изменения в приложимото право, касаещи дейността 
на която и да е от тях, и възпрепятстващи изпълнението или водещи до невъзможност 
за изпълнение на поетите с договора задължения. 
(3). Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички разумни 
усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да 
уведоми писмено другата страна незабавно при настъпване на непреодолимата сила. 
Към уведомлението се прилагат всички релевантни и/или нормативно установени 
доказателства за настъпването и естеството на непреодолимата сила, причинната 
връзка между това обстоятелство и невъзможността за изпълнение, и очакваното 
времетраене на неизпълнението. 
(4). Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира. 
Засегнатата страна е длъжна, след съгласуване с насрещната страна, да продължи да 
изпълнява тази част от задълженията си, които не са възпрепятствани от 
непреодолимата сила. 
(5).  Не може да се позовава на непреодолима сила страна:  
1. която е била в забава или друго неизпълнение преди настъпването на непреодолима 
сила; 
2. която не е информирала другата страна за настъпването на непреодолима сила; или 
3. чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до 
невъзможност за изпълнение на договора. 
(6).  Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила. 
 
НИЩОЖНОСТ НА ОТДЕЛНИ КЛАУЗИ 
Чл. 12. В случай, че някоя от клаузите на този договор е недействителна или 
неприложима, това не засяга останалите клаузи. Недействителната или неприложима 
клауза се заместват от повелителна правна норма, ако има такава.  
 
Чл. 13. В случай на противоречие между каквито и да било уговорки между страните и 
действащи нормативни актове, приложими към предмета на договора, такива уговорки 
се считат за невалидни и се заместват от съответните разпоредби на нормативния акт, 
без това да влече нищожност на договора и на останалите уговорки между страните. 
Нищожността на някоя клауза от договора не води до нищожност на друга клауза или 
на договора като цяло. 
 
УВЕДОМЛЕНИЯ 



 
Чл. 14. (1). Всички уведомления между страните във връзка с този договор се 
извършват в писмена форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, 
по куриер, по факс, електронна поща. 
(2). За целите на този договор данните и лицата за контакт на страните са, както следва: 
1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 
Адрес за кореспонденция: ………………………………………….  
Тел.: …………………………………………. 
Факс: ………………………………………… 
e-mail: ……………………………………….. 
Лице за контакт: …………………………………………. 
2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  
Адрес за кореспонденция: …………………. 
Тел.: …………………………………………. 
Факс: ………………………………………… 
e-mail: ……………………………………….. 
Лице за контакт: …………………………………………. 
(3). За дата на уведомлението се счита: 
1. датата на предаването – при лично предаване на уведомлението; 
2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата; 
3.  датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка – при изпращане по 
куриер; 
3. датата на приемането – при изпращане по факс; 
4. датата на получаване – при изпращане по електронна поща.  
(4). Всяка кореспонденция между Страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на 
посочените по-горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства за 
комуникация и на посочените лица за контакт. При промяна на посочените адреси, 
телефони и други данни за контакт, съответната Страна е длъжна да уведоми другата в 
писмен вид в срок до 3 (три) дни от настъпване на промяната. При неизпълнение на 
това задължение всяко уведомление ще се счита за валидно връчено, ако е изпратено на 
посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за комуникация и на посочените 
лица за контакт. 
(5). При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, 
правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на 
дейност, срока на съществуване, органите на управление и представителство на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в 
срок до 3 (три) дни от вписването ѝ в съответния регистър. 
 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
Чл. 15. Рискът от случайното погиване или повреждане на стоките преминава върху 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от момента на приемането им на мястото на доставка с приемно-
предавателен протокол. 
 
Чл. 16. Настоящият договор може да бъде изменян и допълван само писмено, при 
постигане на взаимно съгласие между страните и при условията на чл. 116 от ЗОП. 
 
Чл. 17. Всички възникнали спорни въпроси се решават чрез взаимно договаряне в дух 
на разбирателство и съобразно действащото законодателство. 
 
Чл. 18. Настоящият договор се изготви и подписа в три еднообразни екземпляра, всеки, 
от които има качеството на оригинал, разпределени както следва: два екземпляра за 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един екземпляр за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
 
Неразделна част от настоящия договор са : 
1. Техническа спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - Приложение № 1; 



 
2. Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Приложение № 2; 
3. Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Приложение № 3; 
4. Договор за лизинг - Приложение № 4. 
 
 
 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 
 

ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

________________________ ________________________ 
СНЕЖИНА ДИНЕВА ................................................  
Изпълнителен директор   
  
________________________  
Главен счетоводител  

Съгласували: 
_______________________ 
/........................................./ 
_______________ 
/........................................./ 
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