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УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА»
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
(МТИТС), гр. София, ул. „Дякон Игнатий” № 9, отправя покана към всички
заинтересовани лица за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с
предмет: „Доставка на фабрично нови моторни превозни средства за нуждите на
Управляващия орган по Оперативна програма „Транспорт и транспортна
инфраструктура“ 2014-2020 г.“ със следните обособени позиции:
Обособена позиция 1: „Доставка на два броя нови МПС 6+1 места с висока
проходимост“;
Обособена позиция 2: „Доставка на един брой ново МПС 8+1 места“.
Настоящата документация е изготвена с цел да Ви помогне да се запознаете с
условията и да подготвите своите оферти за участие в процедурата, съобразно Закона за
обществените поръчки (ЗОП) и Правилника за прилагане на Закона за обществените
поръчки (Г1ПЗОП).
Участниците в процедурата следва да прегледат и да се съобразят с всички указания,
образци, условия и изисквания, представени в документацията, обявлението и решението.
Офертите се подават в деловодството на Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията, гр. София, ул. „Дякон Игнатий” № 11 до
датата посочена в обявлението - Раздел IV.2.2) „Срок за получаване на оферти или на
заявления за участие“.
Офертите ще бъдат разгледани от комисия за разглеждане и оценка.
Комисията ще започне своята работа в деня посочен в обявлението - Раздел IV.2.7)
„Условия за отваряне на офертите“ в 14:00 часа в сградата на Министерство на транспорта,
информационните технологии и съобщенията, гр. София, ул. „Дякон Игнатий” № 9.
Документацията
за
участие
е
публикувана
в
профила
на
купувача
https://www.mtitc.eovernment.bg/pk/procedure/583
и
на
интернет
адрес
www.optransport .b g.
За информация и въпроси може да се обръщате към г-жа Настя Маргаритова - тел:
+ 359 2 9409 535, отдел „Изпълнение и координация”, дирекция „Координация на
програми и проекти”, Министерство на транспорта, информационните технологии и
съобщенията, ул, „Дякон Игнатий” № 9.
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ЧАСТ I: УСЛОВИЯ И УКАЗАНИЯ
I.

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

1. Възложител
Възложителят е министърът на транспорта, информационните технологии и
съобщенията.
2. Правно основание за откриване на процедурата
Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка
на основание чл. 73, ал. 1, чл. 18, ал. 1, т. 1 и чл. 20, ал. 1, т. 1 ,6 . „б“ от ЗОП. За
нерегламентираните в настоящата документацията за участие условия по провеждането
на процедурата, се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и
подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане, както и приложимите
национални и международни нормативни актове, съобразно с предмета на поръчката.
3. Мотиви за избор на процедура по възлагане на поръчката
Съгласно разпоредбата на чл. 20, ал. 1, т. 1, б. „6“ от ЗОП, когато планираната за
провеждане поръчка за доставка е на стойност равна или по-висока от 264 033 (двеста
шестдесет и четири хиляди и тридесет и три) лв. без вкл. ДДС, възложителят провежда
някоя от предвидените в чл. 18, ал. 1, т. 1-11 на ЗОП процедури.
В настоящия случай, прогнозната стойност на обществената поръчка е в размер на
310 000,00 (триста и десет хиляди) лева без ДДС. Предвид обстоятелството, че не са
налице условията за провеждане на състезателен диалог или някоя от процедурите на
договаряне, налице са условията обществената поръчка да бъде възложена по предвидения
в ЗОП ред за провеждане на открита процедура. Провеждането на предвидената в ЗОП
открита процедура гарантира в най-голяма степен публичността на възлагане
изпълнението на поръчката, респ. прозрачността при разходването на финансовите
средства по проекта. С цел да се осигури максимална публичност, респективно да се
I постигнат и най-добрите за възложителя условия, настоящата обществена поръчка се
възлага именно по посочения вид процедура. Посредством тази процедура се цели и
защитаване на обществения интерес, като се насърчи конкуренцията и се създадат равни
условия и прозрачност при провеждане на процедурата.
4. Обект на настоящата обществена поръчка е „доставка чрез покупка” по смисъла
на чл. 3, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).
5. CPV код
Общ CPV код - 34100000 „Моторни превозни средства“.
6. Обхват
Обособена позиция 1: „Доставка на два броя нови M1IC 6+1 места с висока
проходимост
За извършването на проверки на място на строителни обекти и за други имащи
отношение към работата посещения от страна на Управляващия орган по Оперативна
програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020 г. (УО на ОПТТИ), поради
разнородния и на места труднопроходим терен около изграждащите се обекти и
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строителните площадки, е наложително екипът, извършващ проверките да използва
високопроходими превозни средства. В голяма част от проверките на място на строителни
обекти от страна на Управляващия орган по Оперативна програма „Транспорт и транспортна
инфраструктура” 2014-2020 г. (УО на ОПТТИ) вземат участие повече от четирима експерти от
дирекцията, което води до ангажиране на повече от едно МПС. Някои от проверките се
извършват съвместно с други институции като Сертифициращия орган към Министерство на
финансите, Изпълнителна агенция „Одит на средствата от ЕС“, Централното коордипационно
звено на администрацията на Министерския съвет, представители на Европейската комисия и
други имащи отношение специалисти, свързани с програмата. В такива случаи се налага УО
на ОПТТИ да обезпечи и превоза на външните експерти, ангажирани с проверката на място. За
целта е необходимо на дирекция „Координация на програми и проекти” (КПП),
Управляващ орган на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“
(УО на ОПТТИ) да разполага с 2 броя нови МПС 6+1 места с висока проходимост.
Обособена позиция 2: „Доставка на един брой ново МПС 8+1 места“.
За периодичното организиране на различен тип събития като комитети за
наблюдения, годишно (голямо) публично събитие, информационни кампании, публични
лекции, конференции, семинари, форуми, работни срещи, както и за транспортирането на
рекламните материали, предвидени за съответните събития, се налага използване на
транспортно средство с по-големи размери и по-голям брой места. За целта е необходимо
на дирекция „Координация на програми и проекти”, Управляващ орган на Оперативна
програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ (УО на ОПТТИ) да бъде на
разположение 1 брой МПС 8+1 места.
Изпълнителят/лиге на двете обособени позиции трябва да организира/т
I гаранционната (сервизна) поддръжка на доставените транспортни средства в съответствие
с определените в настоящата документация изисквания.
7. Срок и място на изпълнение.
• Срокът за доставка на 2бр. МПС 6+1 места с висока проходимост по
Обособена позиция № 1 е 120 календарни дни, считано от датата на
подписване на договора. Регистрацията в КАТ трябва да се извърши в срок до
20 (двадесет) дни, считано от датата на подписване на приемо-предавателния
протокол, с който е удостоверена доставката.
• Срокът за доставка на 1бр. ново МПС 8+1 места по Обособена позиция № 2 е
120 календарни дни, считано от датата на подписване на договора.
Регистрацията в КАТ трябва да се извърши в срок до 20 (двадесет) дни,
считано от датата на подписване на приемо-предавателния протокол, с който е
удостоверена доставката.
I

Мястото на изпълнение на доставките по Обособена позиция № 1 и Обособена
позиция № 2 е:
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
ул. „Дякон Игнатий“ № 9
гр. София
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8. Финансиране
Поръчката ще се финансира със средства от приоритетна ос 5 „Техническа помощ”
на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020 г. пс
проект BG16M10P001-5.002-0003 „Техническа помощ за обезпечаване извършването ш
административни и технически услуги и други разходи, съпътстващи изпълнението нг
Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014-2020 г.”
9. Цени и начин на плащане
Предложената от Участника цена по всяка отделна обособена позиция е крайна и
трябва да включва всички разходи и възнаграждения на Изпълнителя: разходите за
придобиване, съответно прехвърляне на правото на собственост върху автомобилите на
Възложителя, за доставка на автомобилите, за транспортиране на автомобилите до мястото
за доставка, за заплащане на продуктова такса (екотакса), разходите за отстраняване от
Изпълнителя на всички технически неизправности и повреди, възникнали не по вина на
Възложителя и покрити от гаранционните условия и гаранционната отговорност на
Изпълнителя, както и разходите, свързани с регистрация на автомобилите в КАТ.
Предложената от Участника цена по всяка отделна обособена позиция не трябва да
включва извършването от Изпълнителя на разходи за гаранционно (сервизно) обслужване1
на автомобилите по време на гаранционния срок, които са за сметка на и се организират от
Възложителя.
Прогнозната стойност на поръчката съвпада с максималния ресурс на Възложителя
по отделните обособени позиции и не бива да надвишава следните стойности:
По Обособена позиция № 1: 220 000 лв. без ДДС.
Прогнозната стойност по Обособена позиция № 1 е формирана на базата доставка на
две МПС 6+1 места с висока проходимост с единична стойност максимум 110 000лв. без
1 ДДС. Плащането на доставените 2бр. нови МПС 6+1 места с висока проходимост се
извършва в срок до 30 (тридесет) календарни дни, считано от надлежно извършване на
доставката и предаване на автомобилите с Приемо-предавателен протокол, при условие че
Изпълнителят е предоставил гаранция за изпълнение и след подписване на протокола за
регистрация на МПС в КАТ и представена оригинална фактура.
По Обособена позиция № 2: 90 000 лв. без ДДС.
Плащането на доставеното един брой ново МПС 8+1 места се извършва в срок до
(тридесет) календарни дни, считано от надлежно извършване на доставката и предаване
автомобилите с Приемо-предавателен протокол, при условие че Изпълнителят
предоставил гаранция за изпълнение и след подписване на протокола за регистрация
I МПС-то в КАТ и представена оригинална фактура.

30
на
е
на

1 Под гаранционно (сервизно) обслужване се има предвид изискуемата периодична поддръжка на автомобила
(различна от отстраняването на недостатъци за сметка на Изпълнителя по време на гаранционния срок) смяна на масла,филтри и др., която следва да е налице за да важи гаранционната отговорност на
производителя.
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Участник, който предложи цена за изпълнение на съответна обособена позиция,
която надвишава горепосочения финансов ресурс на Възложителя, ще бъде
отстранен от участие в процедурата.

10. Участници
Участник в процедурата по възлагане на обществена поръчка може да бъде всяко
българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения,
както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява доставки съгласно
законодателството на държавата, в която то е установено. Не се допуска до участие в
процедурата участник, който не отговаря на законовите изисквания или на някое от
условията на Възложителя в тази документация.
Участникът не може да бъде отстранен от процедурата за възлагане на обществената
поръчка на основание на неговия статут или правната му форма, когато той или
участниците в обединението имат право да предоставят съответната доставка в
държавата-членка, в която са установени.
В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, към офертата се
представя оригинал или заверено копие на документ - учредителен акт, договор,
споразумение или друг приложим документ за създаване на обединението, от който да са
видни следните обстоятелства:
• правата и задълженията на участниците в обединението за конкретната
поръчка;
• разпределението на отговорността между членовете на обединението като
следва да е уговорена солидарна отговорност съгласно чл. 37, ал. 3, т. 2 от Правилника за
прилагане на Закона за обществените поръчки;
• дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението;
• определянето на партньор или лице, което да представлява обединението за
целите на обществената поръчка.
Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен участник в процедура за
възлагане на обществена поръчка, ако може самостоятелно да подава оферти и да сключва
договори съгласно законодателството на държавата, в която е установен.
11. Оферти
11.1 Не се допуска участник да участва в офертата на друг участник под каквато и
да е форма, включително участниците да сключват споразумения помежду си
във връзка с поръчката, както и да си възлагат работи като подизпълнители
един на друг за целите на изпълнението на тази поръчка.
11.2 Лице, което участва в обединение, не може да представя самостоятелна
оферта. В процедурата за възлагане на обществена поръчка едно физическо
или юридическо лице може да участва само в едно обединение.
11.3 Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в процедурата.
11.4 Офертите на участниците трябва да са със срок на валидност - 6 (шест)
месеца, считано от крайния срок за представянето им. Ако важни причини
налагат (например обжалване на решение на Възложителя), той може да
поиска от участниците да удължат срока на валидност на представената
оферта. Ако участник не стори това, ще се счита, че не е обвързан с
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подаденото от него предложение и ще бъде отстранен от процедурата, поради
това, че не отговаря на изисквания, поставени от Възложителя
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 участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.

12. Подизпълнители/трети лица
В случай, че при изпълнение на поръчката участникът ще ползва подизпълнители
посочените критерии за подбор се прилагат за подизпълнителите, съобразно вида и дела
от поръчката, които те ще изпълняват.
В случай, че при изпълнение на поръчката участникът ще използва капацитета на
трети лица, последните следва да отговарят на критериите за подбор, за доказването на
които участникът се позовава на техния капацитет. По отношение на критериите, свързани
с професионална компетентност, участниците могат да се позоват на капацитета на трети
лица само ако лицата, с чиито образование, квалификация или опит се доказва
изпълнение на изискванията на Възложителя, ще участват в изпълнението на частта от
поръчката, за която е необходим този капацитет.
Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които
са включени в предмета на договора за подизпълнение.

13. Разяснения по документацията за участие
Лицата могат да поискат писмено от Възложителя разяснения по решението,
обявлението, документацията за обществена поръчка в срок до 10 дни, преди изтичане на
срока за подаване на оферти.
Възложителят предоставя разясненията в 4-дневен срок от получаване на искането,
но не по-късно от 6 дни преди срока за получаване на оферти.
Възложителят не предоставя разяснения, ако искането е постъпило след
горепосоченият срок.
14. Обмен на информация
Обменът на информация между Възложителя и участниците се извършва по един от
следните начини:
а) лично срещу подпис;
б) по пощата - чрез препоръчано писмо с обратна разписка, изпратено на посочения
от участника адрес;
в) чрез куриерска служба с обратна разписка;
г) по факс;
д) по електронен път при условията и реда на Закона за електронния документ и
електронен подпис. При ползване на електронен подпис, съобщението се счита за
1получено, независимо дали е генерирано потвърждение за доставянето му, от момента на
постъпването му в информационна система, индивидуализирана чрез адреса на
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електронната поща, посочен от участника. С оглед правната сигурност и избягването на
спорове за факта и времето на получаването, приканваме участниците да настроят
посочените от тях електронни пощенски кутии да генерират автоматично известие за
доставяне на съобщенията. Независимо дали такива настройки бъдат направени или не, за
получаването на съобщението се прилага чл. 10, ал. 1 от Закона за електронния документ и
електронния подпис - от постъпването му в електронната поща на кандидата или
участника.
Обменът включва запитвания на участници в процедурата и друга кореспонденция
между възложителя и участниците, свързана с провеждане на процедурата до сключване
на договор.
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ЛИЧНО СЪСТОЯНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ

1.1. Основания за задължително отстраняване, определени в чл. 54, ал. 1 от ЗОП
1.1.1. Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена
поръчка участник, за когото е налице някое от основанията, посочени по- долу,
възникнало преди или по време на процедурата:
а) 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 (НК) или престъпления,
аналогични на посочените в друга държава членка или трета страна;
б) има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на
чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към
държавата или към общината по седалището на Възложителя и на участника, или
аналогични задължения, установени с 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;
в) налице е неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП1;
г) установено е, че:
аа) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване
липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
бб) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване
липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
д) установено е с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение,
че при изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил чл. 118, чл. 128, чл. 245 и
чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на
компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е
установен;
е) налице е конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.
1.1.2. Основанията по т. 1.1.1, б. “а”, и “е” се отнасят за лицата, които представляват
участника, за лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника, и
за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения
от тези органи.
Забележка: лицата, които представляват участника и лицата, които са членове на
управителни и надзорни органи на участника са, както следва;
а) при събирателно дружество - лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския
закон;
б) при командитно дружество - неограничено отговорните съдружници по чл. 105
от Търговския закон;
[1 Чл. 44, ал. 5 ЗОП гласи: „(5) В случай че е извършването на действия по ал. 3 и/или 4 не може да се осигури
; спазване на принципа за равнопоставеност, кандидатът или участникът, участвал в пазарните консултации
' и/или в подготовката за възлагане на поръчката, се отстранява от процедурата, ако не може да докаже, че
jучастието му не води до нарушаване на този принцип.“
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в) при дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 141, ал. 1 и 2 oi
Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - лицата
по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;
г) при акционерно дружество - лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 244, ал. 1
от Търговския закон;
д) при командитно дружество с акции - лицата по чл. 256 във връзка с чл. 244, ал. 1
от Търговския закон;
е) при едноличен търговец - физическото лице - търговец;
ж) при клон на чуждестранно лице - лицето, което управлява и представлява клона
или има аналогични права съгласно законодателството на държавата, в която
клонът е регистриран;
з) в случаите по б. “а” - “ж” - и нрокуристите, когато има такива;
и) в останалите случаи, включително за чуждестранните лица - лицата, които
представляват, управляват и контролират участника съгласно законодателството
на държавата, в която са установени.
Други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на
решения от управителните и надзорните органи на участника, са лица със статуг, който им
позволява да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, еквивалентен на
този, валиден за представляващите го лица, членовете на управителните или надзорните
органи.
1.1.3. Отстранява се и участник в процедурата - обединение от физически и/или
юридически лица, когато за член на обединението е налице някое от посочените по т.
1.1.1. по-горе основания за отстраняване.
1.1.4. Основанията за отстраняване по т. 1.1.1., б. “а” по-горе се прилагат до
изтичане на пет години от влизането в сила на присъдата, освен ако в нея е посочен друг
срок, а тези по т. 1.1.1., б. “г”, предложение първо и б. “д” - три години от датата на
настъпване на обстоятелствата, освен ако в акта, с който е установено обстоятелството, е
посочен друг срок.
Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 1.1.1. б.
“а” се попълва в ЕЕДОП както следва:
В Част III, Раздел А участникът следва да предостави информация относно
присъди за следните престъпления:
1.
Участие е престъпна организация - по чл. 321 и 321а от НК;
2.
Корупция - по чл. 301 - 307 от НК;
3.
Измама - по чл. 209 - 213 от НК;
4.
Терористични престъпления или престъпления, които са свързани с терористични
дейности - по чл. 108а, ал. 1, ал. 3, ал. 4, ал. 6 и ал. 7 от НК;
5.
Изпиране на пари или финансиране на тероризъм - по чл. 253, 253а, или 2536 от НК
и по чл. 108а, ал. 2 от НК;
6.
Детски труд и други форми на трафик на хора - по чл. 192а или 159а - 159г от
НК
В Част III, Раздел Г участникът следва да предостави информация относно
I присъди за престъпления по чл. 194 - 208, чл. 213 а - 217, чл. 219 - 252 и чл. 254а - 260 от
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нк.
Участниците посочват информация за престъпления, аналогични на посочените в т
1.1.1 б. „а“ при наличие на присъда в друга държава членка или трета страна.
Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 1.1.1. б.
“б” се попълва в Част III, Раздел Б от ЕЕДОП.
Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 1.1.1. б.
“в” - “е” се попълва в Част III, Раздел В от ЕЕДОП.
Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 1.1.1. б.
”а” за престъпления по чл.172 и чл. 352 - 353е от Н К се попълва в Част III, Раздел В,
от ЕЕДОП. При отговор „Да“ участникът посочва:
•
Дата на влизане в сила на присъдата и фактическото и правното основание за
постановяването й;
Срока на наложеното наказание.
1.2. Основания за отстраняване съгласно чл. 55, ал. 1 от ЗОП, определени от
Възложителя
1.2.1.
Възложителят ще отстрани от участие в процедурата за възлагане на
обществена поръчка участник, за когото е налице обстоятелството, че еобявен в
несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по
J ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на
чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейносгга си, а в случай че участникът е
чуждестранно лице - се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура,
I съгласно законодателството на държавата, в която е установен.
1.2.2.
Отстранява се и участник в процедурата - обединение от физически и/или
юридически лица, когато за член на обединението е налице посоченото по т. 1.2.1
основание за отстраняване.
Информация относно липсата или наличието на обстоятелство по т. 1.2.1 се
попълва в Част III, Раздел В от ЕЕДОП.
1.3. Други основания за отстраняване
Възложителят ще отстрани от участие в процедурата:
1.3.1.
У частници, които са свързани лица.
„ Свързани лица “ са:
а) лицата, едното от които контролира другото лице или негово дъщерно
I 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
I 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
Iедно дружество или друго юридическо лице; или
11
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б) може да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на
управителят 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.
1.3.2. Участник, който няма право да участва в обществени поръчки на основание
чл. 3, т. 8 във вр. с чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен
режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици
(ЗИФОДРЮДРСЛТДС), освен когато не са налице условията по чл. 4 от закона.
1.3.3. Участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не
изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в тази
документация.
1.3.4. Участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително
обявените условия на поръчката.
1.3.5. Участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП
или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 - 5 от ЗОП.
1.3.6. Участник, който след покана от Възложителя и в определения в нея срок не
удължи срока на валидност на офертата си.
1.3.7. Участник, който е предложил цена за изпълнение на поръчката, по-висока от
определената от Възложителя в настоящата документация за участие прогнозна стойност
на поръчката.
Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 1.3.1 и
1.3.2 се попълва в Част III, Раздел Г от ЕЕДОП.
1.4.
Мерки за доказване на надеждност от участниците, доказване липса на
основание за отстраняване (чл. 56, ал. 1 от ЗОП)
1.4.1.
При наличие на основание за отстраняване от процедурата по т. 1.1.1 и т.
1.2.1 от настоящия раздел, съответният участник има право да представи доказателства, че
е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, като може да докаже
съответно, че е:
а) погасил задълженията по т. 1.1.1 , б. “б”, включително начислените лихви и/или
глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени;
б) платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди,
настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение;
в) изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал на
компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически, орг анизационни
и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или нарушения.
1.4.2.
Като доказателства за надеждността на участника се представят следните
документи:
• по отношение на обстоятелството по б. “а” и “б” (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
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процес на изплащане на дължимо обезщетение;
• по отношение на обстоятелството по б. “в” (чл. 56, ал. 1, т. 3 от ЗОП) - документ
от съответния компетентен орган за потвърждение на описаните обстоятелства.
1.4.3. Възложителят ще прецени предприетите от участника мерки, като вземе
предвид тежестта и конкретните обстоятелства, свързани с престъплението/
нарушението. Когато приеме, че предприетите от участника мерки са
достатъчни, за да се гарантира неговата надеждност, Възложителят няма да го
отстрани от процедурата.
Когато преди подаване на офертата участник е предприел мерки за доказване на
надеждност по т. 1.4.1 (чл. 56 от ЗОП), тези мерки се описват в ЕЕДОП в полето свързано
със съответното обстоятелство.
Участниците са длъжни да уведомят писмено Възложителя в 3-дневен срок от
настъпване на някое от обстоятелствата, посочени в т. 1.1., т. 1.2. и 1.4.1.
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КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР

Възложителят определя по отношение на участниците критерии за подбор, които се
отнасят до:
1
Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност Възложителят не поставя изисквания
2.
Икономическото и финансовото състояние Възложителят не поставя изисквания
3.

Технически и професионалните способности -

Участникът трябва да докаже наличието на минимум една изпълнена доставка,
сходна с предмета на поръчката общо за последните 3 години, считано от датата на
подаване на офертата, както следва:
За Обособена позиция № 1 за сходна с предмета на поръчката се счита доставка/и на
две или повече фабрично нови МПС с повишена проходимост, за превоз на пътници и
техния багаж с места за сядане от 4бр. до ббр., без мястото за сядане на водача.
За Обособена позиция № 2 за сходна с предмета на поръчката се счита доставка/и на
едно или повече фабрично нови МПС за превоз на пътници и техния багаж е 8 места за
сядане, без мястото за сядане на водача.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с
гореописаните критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от
лицата, включени в него.
За доказване на техническите и професионалните способности на участниците се
представя списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на
обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно е
доказателство за извършената доставка или услуга.
Участникът следва да предостави информация в Част IV „Критерии за подбор“,
Раздел В „ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ“ т. 16) от ЕЕДОП.

Инаостирамо във Вашето бъдощо

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД
ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД

О ПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

ТРАНСПОРТИ
ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА

III. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА
1. Подготовка на офертата:
1.1.
Офертата не може да се предлага във варианти;
1.2.
Отговорността за правилното разбиране на условията от обявлението и
указанията за участие се носи единствено от участниците;
1.3.
При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към
обявените от възложителя условия;
1.4.
Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички |
изисквания и условия, посочени в тази документация, при спазване на ЗОП;
1.5.
До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в
процедурата може да промени, допълни или да оттегли офертата си;
1.6.
Всеки участник може да представи само една оферта;
1.7.
Лице, което участва като подизпълнител в офертата на друг участник, не
може да представя самостоятелна оферта;
1.8.
Представените образци в документацията за участие и условията, описани в
тях, са задължителни за участниците. Офертите на участниците трябва да бъдат напълно
съобразени с тези образци;
1.9.
Офертата се подписва от лицето, представляващо участника или от
надлежно упълномощено лице или лица, като в офертата се прилага пълномощното от
представляващия дружеството.
1.10. За разглеждане, оценяване и класиране ще бъдат приети само оферти, които
отговарят на законовите изисквания и на тази документация.
2. Съдържание на офертата:
2.1 .Офертата се представя в запечатана, непрозрачна опаковка 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. Върху опаковката участникът посочва:
• наименованието на участника, включително участниците в обединението, !
когато е приложимо;
• адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен
адрес;
• наименованието на поръчката и номера на обособената позиция, за която се
подават документите.
2,2. Съдържа ние на ОПАКОВКАТА - документи и образци:
2.2.1. Опис на представените документи;
2.2.2. Списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3
от ЗОП, независимо от наименованието на органите, в които участват, или
длъжностите, които заемат;
2.2.3. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника
в съответствие с изискванията на ЗОП и условията на възложителя, а когато

|
|
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е приложимо - ЕЕДОП за всеки от участници те в обединението, което не ej
юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще
бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката - попълва се Образец М 1.
Ако участник подава оферта за повече от една обособена позиция се
представя отделен ЕЕДОП за всяка обособена позиция;
2.2.4. Документ, от който да е видно правното основание за създаване на
обединението (когато е приложимо) - ориг инал или заверено от участника
копие;
Документът, следва да съдържа следната информация във връзка с
конкретната обществена поръчка:
1. правата и задължения та на участниците в обединението;
2. разпределението на отговорността между членовете на обединението;
3. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.
2.2.5. Техническо предложение - съдържащо:
- документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е
законният представител на участника - оригинал или нотариално
заверено копие /ако е приложимо/;
- предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата
спецификация и изискванията на възложителя - попълва се Образец №
2(а,б); (Техническото предложение се представя за всяко от двете МПС
6+1 с висока проходимост като Образец Приложение № 2(a) се попълва
за всяко МПС поотделно)
- декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор попълва се Образец № 3(а,б);
- декларация за срока на валидност на офертата - попълва се Образец №
4(а,б);
2.2.6. „Предлагани ценови параметри“ - попълва се Образец № 5(а,б) - в
оригинал, подписано и подпечатано от представляващия участника или
упълномощено лице. Ценовите предложения се представят в запечатан
непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.
2.3 .Запечатване:
Върху опаковката, участникът посочва:
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
гр. София, ул. „Дякон Игнатий” № 9
ОФЕРТА
за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Доставка на фабрично нови моторни превозни средства за нуждите на
Управляващия орган по Оперативна програма „Транспорт и транспортна
инфраструктура“ 2014-2020 г.“ по обособена позиция № .........(изписва се съответната
обособена позиция, за която участникът представя оферта)
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име на участника
участници в обединението, когато е приложимо
адрес за кореспонденция
лице за контакт, телефон, факс и електронен адрес
,Да не се отваря преди разглеждане от комисията за оценка”
3. Указание за подготовка на ЕЕДОП:
3.1. При подаване на оферта участникът декларира липсата на основанията за
отстраняване и съответствие е 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.
3.2. Участникът задължително попълва част II, раздел В „Информация относно
използването на капацитета на други субекти“ от ЕЕДОП.
3.3. Участникът задължително попълва част II, раздел Г „Информация за
подизпълнители, чийто капацитет икономическият оператор няма да използва“ от ЕЕДОП.
3.4. Участникът задължително попълва част IV, раздел В, т. 10 от ЕЕДОП.
3.5. В част III, раздел Г от ЕЕДОП на въпроса „Прилагат ли се специфичните
национални основания за изключване, които са посочени в съответното обявление или в
документацията за обществената поръчка?“ участникът следва да отговори с „Не“ , ако за
него не са приложими следните специфични национални основания за изключване:
а)
Наличие на присъди за престъпления по чл. 194 - 208, чл. 213 а - 217, чл. 219
-252 и чл. 254а-260 от НК;
б)
Наличие на свързаност по смисъла на пар. 2, т. 44 от ДР на ЗОП с друг
участник в конкретната процедура.
в)
Наличие на обстоятелства но чл. 3, т. 8 във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закона
за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции
I с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни
I собственици (ЗИФОДРЮДРСЛТДС), освен когато не са налице условията по чл. 4 от
I закона.
3.6. Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за
j доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители,
за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП, който съдържа информацията по т. 3.1.
Подизпълнителите трябва да отговарят на критериите за подбор съобразно вида и
дела от поръчката, които ще изпълняват и за тях да не са налице основанията за
Iотстраняване от процедурата.
Третите лица трябва да отговарят на критериите за подбор съобразно ресурса, които
Iще предоставят и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.
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3.7. 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,
3.8. Когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за повече от
едно лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП. Когато е налице необходимост от
защита на личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното
състояние, информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се
попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата
3.9. В случаите по т. 3.8, когато се подава повече от един ЕЕДОП, обстоятелствата,
свързани с критериите за подбор, се съдържат само в ЕЕДОП, подписан от лице, което
може самостоятелно да представлява съответния стопански субект.
3.10. 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.
3.11.
Когато за участник е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП или
посочените от възложителя основания по чл. 55, ал. 1 от ЗОП и преди подаването на
офертата той е предприел мерки за доказване на надеждност по чл. 56 от ЗОП, тези мерки
се описват в ЕЕДОП.

Документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от
| процедурата:
1. за обстоятелствата по чл. 54, cm. 1, m. 1 от ЗОП - свидетелство за съдимост;
2. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП - удостоверение от органите
по приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя и на
кандидата или участника;
3. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП -удостоверение от органите
\ на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“;
Когато в удостоверението по т. 3 се съдържа информация за влязло в сила
наказателно постановление или съдебно решение за нарушение по чл. 54, cm. 1, т. 6 от
I ЗОП, участникът представя декларация, че нарушението не е извършено при изпълнение
на договор за обществена поръчка.
Когато участникът, избран за изпълнител, е чуждестранно лице, той представя
съответния документ по m. 1, т. 2 и т. 3, издаден от компетентен орган съгласно
| законодателството на държавата, в която участникът е установен.
В случаите, когато в съответната държава не се издават документи за
посочените обстоятелства ш и когато документите не включват всички
\обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация има правно
значение съгласно законодателството на съответната държава.
Когато декларацията няма правно значение, участникът представя официално
\заявление, направено пред компетентен орган в съответната държава.
Възложителят няма право да изисква представянето на посочените документи,
когато обстоятелствата в тях са достъпни чрез публичен безплатен регистър или
информацията или достъпът до нея се предоставя от компетентния орган на
възложителя по служебен път.
I
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4.1. Офертите се подават в деловодството на Министерството на транспорта
информационните технологии и съобщенията, гр. София, ул. „Дякон Игнатий” № 11
Офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден от 9.00 до 17.30 ч.
Срокът за подаване на офертите е съгласно обявлението за обществена поръчка.
Всеки участник следва да осигури своевременното получаване на офертата от
възложителя.
До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник може да промени, де
допълни или да оттегли офертата си.
4.2. При подаване на офертата и приемането й върху опаковката се отбелязва
входящ номер, дата и час на постъпване и посочените данни се отбелязват във входящ
регистьр.
4.3. 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.
4.4. Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на офертите
пред мястото, определено за тяхното подаване все още има чакащи лица, те се включват в
списък, който се подписва от представител на възложителя и присъстващите лица.
Офертите на лицата от списъка се приемат.
4.5. Не се допуска приемане на оферти от лица, които не са включени в списъка по
т. 4.4.

IV. РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ
h Комисията за разглеждане и оценка на офертите ще бъде назначена от
възложителя след изтичане на срока за приемане на офертите и в съответствие с
разпоредбите на чл. 103 от ЗОП.
2. Комисията ще разгледа и оцени офертите на основание чл. 104, ал. 1 от ЗОП, в
съответствие с предварително обявените условия и критерии за възлагане, като в работата
ще спази реда, предвиден в чл. 54 от ППЗОП.
3. Критерият за възлагане на обществената поръчка е съгласно чл. 70, ал. 2, т. 3
„оптимално съотношение качество/цена“.

V. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР И ГАРАНЦИИ
1. УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР
1.1 Условия за сключване на договор за възлагане на обществената поръчка са
определени в чл. 112 от ЗОП.
1.2 Възложителят сключва писмен договор за възлагане на обществената поръчка с
участника, определен за изпълнител в съответствие с чл. 109 от ЗОП.
1.3 Съгласно чл. 67, ал. 6 от ЗОП преди сключване на договор, избраният
изпълнител следва да представи актуални документи, удостоверяващи липсата на
основанията за отстраняване от процедурата, съобразно чл. 58 от ЗОП, както и
съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и
за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.
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Преди сключване на договор, определеният изпълнител следва да предостави
гаранция за изпълнение в размер на 5 % от стойността на договора без включен
ДДС.
Съгласно чл. 70 от ППЗОП, когато определеният за изпълнител е
неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, преди
сключване на договора следва да представи на възложителя заверено копие от
удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ, или
еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която
обединението е установено.

2. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
Участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение на
договора в размер на 5% (пет) от стойността на договора без ДДС. Гаранцията се
представя преди сключване на договора в една от следните форми по избор на
изпълнителя:
Парична сума, внесена по сметката на Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията в БНБ - Централно управление,
1BAN: BG77 BNBG 9661 3300 1248 01, BIC BNBGBGSD - за суми в български
лева;
Безусловна и неотменима банкова гаранция в оригинал, със срок на валидност
срокът на действие на Договора плюс 30 (тридесет) дни. При първо поискване,
банката следва да заплати сумата по гаранцията независимо от направените
възражения и защита, възникващи във връзка с основните задължения на
Изпълнителя. Текстът на банковата гаранция задължително се съгласува
предварително с Възложителя (МТИТС);
Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на
изпълнителя в полза на възложителя, със застрахователна сума в размер на 5%
(пет) от стойността на договора без ДДС, със срок на валидност 30 (тридесет)
дни след изтичане срока на договора и при еднократно заплащане на дължимата
застрахователна премия. Текстът на застрахователната полица задължително се
съгласува предварително с възложителя (МТИТС).
В гаранцията изрично се посочва наименованието на участника, стойността на
гаранцията, срока на валидност, наименованието на поръчката и обособената позиция, за
която се представя гаранцията. Банковите разходи по откриването на гаранциите са за !
сметка на изпълнителя. Разходите по евентуалното им усвояване са за сметка на
Възложителя. Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и
обслужване на гаранциите така, че размерът на гаранцията да не бъде по-малък от
определения в настоящата документация. В случай, че участникът е обединение, което не е
юридическо лице, банковата гаранция или паричната сума може да бъде внесена от всеки
един от участниците в обединението, като трябва да бъде посочено наименованието на
изпълнителя.
Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава съгласно условията на
проекта на договора и без Възложителят да дължи лихви за периода, през който средствата
законно са престояли при него.
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ЧАСТ II. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
II.1. Обособена позиция 1: „Доставка на два броя нови МПС 6+1 места с висока
проходимост“
За извършването на проверки на място на строителни обекти и за други имащй
отношение към работата посещения от страна на Управляващия орган по Оперативна
програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020 г. (УО на ОПТТИ)]
поради разнородния и на места труднопроходим терен около изграждащите се обекти
строителните площадки, е наложително екипът, извършващ проверките да използв;
високопроходимо превозно средство. По тази причина е необходима доставка на два бро
нови МПС 6+1 места с висока проходимост, за което са формулирани техническите
изисквания на Възложителя, както следва:
1. Технически изисквания за доставка на два броя нови МПС 6+1 места с висока
проходимост (п о -д о л у са дадени изискванията за 1бр. МПС)

1
1.1
1.2

Техническа
характеристика
ДВИГАТЕЛ
Максимална мощност
Вид гориво

1.3

Екологична категория

1.4

Задвижване

№

2

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

2.8

2.9

ХОДОВА ЧАСТ
Скоростна кутия
Сервоусилвател на
спирачките
Просвет
Антиблокираща спирачна
система (ABS) + Спирачен
асистент
Електронна стабилизираща
система (ESP)
Предни и задни паркинг
сензори
Система за поддържане на
постоянна скорост (Авто
пилот)
Система за следене и
сигнализиране на водача
при поява на превозно
средство в мъртвата зона на
видимост
Резервна гума с джанта

мярка

стойност

kW

минимум 140
Дизел/Бензин

Ниво
(Евро)

6W*/VI С**

(4x4)

задвижване на четирите
колела
Автоматична / механична

Да
mm

минимум 200

Да
Да
Да
Да

Да

Да
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№
3
3.1
3.2

3.3
3.4

3.5

3.6
3.7
3.8
3.9

3.10

3.11

3.12
3.13
3.14

3.15

3.16
3.17

Техническа
характеристика
КУПЕ и ОБОРУДВАНЕ
Врати
Места за сядане
Подлакътници само на
първи ред седалки (ред на
водача на МПС)
Волан
Навигационна система с
включена карта за
Република България,
асистент на български език
(фабрично инсталирана или
допълнително оборудвана)
Озвучителна система
Предни и задни
електрически стъкла
Тонирани задни стъкла
Предни въздушни
възглавници за водача и
пътника до водача
Странични въздушни
възглавници за предните
места
Въздушни възглавници тип
завеса минимум за първи и
втори ред седалки
Алармена система с
централно заключване с
дистанцинно управление,
имобилайзер
Фарове против мъгла
Автоматични дневни
светлини
Климати чна система с
възможност за независимо
регулиране за първия и
втория ред седалки
Кожена тапицерия на
'
седалките
Цвят

о ш к л и и н а

п р о г р а м а
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мярка
...

стойност

йр^

бр.

6+1 - пълноразмсрни
седалки

Да
ляв

Да

Да
Да
Да
Да

Да

Да

Да
Да
Да

Да

Да
Препоръчителните цветове са:
Бял/сив/черен/
тъмносин/тъмносив/тьмно-кафяв
както
и
нюанси
на
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№

Техническа
характеристика
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мярка

СТОЙНОСТ

горепосочените
металик

3.18

Минимален гаранционен
срок на антикорозионного
покритие на купето

години

цветове

и/или

8

*Изисква се, когато двигателят на превозното средство е одобрен съгласно изискванията на Регламент
(ЕО) № 715/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2007 година за типово одобрение на
моторни превозни средства по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници
и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни
средства (OB, L 171/2007).
** Изисква се, когато двигателят на превозното средство е одобрен съгласно изискванията Регламент
(ЕО) № 595/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 година за одобрението на типа
на моторни превозни средства и двигатели по отношение на емисиите от тежки превозни средства (Евро
VI) и за достъпа до информация за ремонта и техническото обслужване на превозните средства и за
изменение на Регламент (ЕО) № 715/2007 и Директива 2007/46/ЕО и за отмяна на директиви
80/1269/ЕИО, 2005/55/ЕО и 2005/78/ЕО (OB, L 188/2009).
***изразът „+1“ се отнася за вратата на багажното отделение;

Двете МПС 6+1 места с висока проходимост трябва да бъдат от един и същи
модел и марка като гореописаните характеристики трябва да бъдат спазени за всяко
едно поотделно.
2
Условия за доставка:
2.1.
Двете МПС 6+1 места е висока проходимост следва да бъдат нови и
неупотребявани.
2.2.
Доставените 2 бр. МПС 6+1 места с висока проходимост, трябва да бъдат
предадени в окомплектован вид като за всяко поотделно се изисква да бъде:
оборудвано с обезонасигелен триъгълник, аптечка, пожарогасител и
светлоотразителна жилетка (съгласно Закона за движение по пътищата);
окомплектовано, съгласно изискванията на производителя, с комплект
ключове, резервна гума, комплект инструменти за смяна на гуми и др.;
с извършен предпродажбен сервиз;
заредено с всички необходими за експлоатацията му течности и материали;
с 2 комплекта гуми - един комплект зимни автомобилни гуми и един
комплект летни автомобилни гуми. Единият комплект е монтиран на МПС-то
при доставката;
на видно място на МПС -то следва да бъдат поставени стикери, като за целта
най-подходящо е да бъдат брандирани двете предни врати.
Стикерите трябва да съдържат следните символи2:

2 Изискванията за графичен лого стандарт на програмите, финансирани по Европейските структурни и
инвестиционни фондове могат да бъдат намерени в Националнага комуникационна стратегия, Приложение
„Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014 - 2020
г ”. По отношение на изискванията за символите на Европейския съюз във връзка с Регламент 1303/2013 на
Европейския парламент и на Съвета, подробни указания могат да бъдат намерени в Регламент за изпълнение
(ЕС) № 821/ 2014 на Комисията.
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S знамето на Европейския съюз с надписи „Европейски съюз“ и
„Европейски фонд за регионално развитие“;
S общото (единно) лого на Европейските структурни и инвестиционни
фондове в Република България, с надпис „Оперативна програма
„Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г “.
2.3 За всяко от двете доставени МПС 6+1 места с висока проходимост, трябва да бъдат
представени следните съпътстващи документи:
необходимите за регистрацията на МПС документи, включително документи
за платени данъци, мита, такси, фактури и приемо-предавателни протоколи;
валиден ЕО сертификат за съответствие, гаранционна и сервизна книжка,
паспорти или други документи от производителя, съдържащ технически данни
и характеристики;
инструкция за експлоатация на български език, както и документация,
съдържаща препоръки за правилна експлоатация;
2.4 Доставените 2 бр. МПС 6+1 места с висока проходимост, трябва бъдат регистрирани от
Изпълнителя в КАТ с постоянна регистрация на името на Възложителя. Стойността на
всички такси и разходи на Изпълнителя, свързани с регистрацията в КАТ трябва да
бъдат включени в общата предлагана цена за изпълнение на поръчката. Възложителят
трябва да получи окомплектованите в съответствие с Техническата спецификация
МПС-та, заедно със съответните документи, веднага след регистрацията им, което се
отразява в протокол за регистрация, подписан от Възложителя и Изпълнителя;
2.5 Участникът следва да представи заверено копие от оторизационно писмо или договор
или пълномощно или друг документ (валиден към крайния срок на подаване на
офертата), издаден от производителя или официален негов представител, с който
участникът доказва права за представителство и търговия на предлаганите от него
фабрично нови МПС 6+1 места с висока проходимост.
2.6 Типът на превозното средство трябва да бъде одобрен съгласно европейските
изисквания и за целта трябва да се предостави валиден Сертификат за ЕО одобряване
на типа превозно средство за типа, към когото принадлежат предлаганите нови МПС
6+1 места с висока проходимост (съгласно приложение № 7 на Наредба
№60/24.04.2009 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните
ремаркета, която въвежда изискванията на Директива 2007/46/EÖ в националното
законодателство). Гореописаният сертификат се представя като приложение към
Техническото предложение под формата на електронно копие на целия документ и
приложенията към него на CD. В Техническото предложение, Участникът трябва да
представи информация относно смесеният разход на гориво (в 1/100km) и емисиите на
замърсители (в kg/km и g/km), които трябва да кореспондират с данните от
предоставения Сертификат за ЕО одобряване на типа.

3

Срок и начин на доставка:
Срокът за доставка на 2бр. МГ1С 6+1 места с висока проходимост е 120 (словом:сто
и двадесет) календарни дни след датата на подписване на договора за доставка.
Регистрацията в КАТ трябва да се извърши в срок до 20 (двадесет) дни, считано от датата
на подписване на приемо-предавателния протокол, с който е удостоверена доставката.

24

Инвестирано във Вашето бъдеще

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД
ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

ТРАНСПОРТ И
ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА

След регистрацията в КАТ, доставката на МПС 6+1 места с висока проходимост се
извършва на адреса на Възложителя:
гр. София.
ул. „Дякон Игнатий“ № 9
Министерство на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
Гаранционна (сервизна) поддръжка
.1 Гаранционният срок, който участникът предлага за всяко от двете МПС 6+1 места с
висока проходимост“ на МПС е стандартния срок и гаранционен пробег на
производителя за крайни клиенти към датата на подаване на офертата или по-добри,
но не по-малки съответно от 60 месеца или 150 000 км., което от двете събития
настъпи първо, считано от датата на двустранно подписания протокол за регистрация
на съответното МПС в КАТ. Минималният гаранционен срок на антикорозионното
покритие на купето следва да бъде не по-кратък от 8 години.
4.2 Участникът следва да опише (в свободен текст) какво се включва в предлаганата от
него гаранционна (сервизна) поддръжка.
4.3 Изпълнителят е длъжен да предостави при доставката на Възложителя списък на
оторизираните сервизни бази в страната за гаранционно (сервизно) обслужване за
доставените МПС 6+1 места с висока проходимост.
4.4 При извършване на гаранционното обслужване / поддръжка трябва да се влагат само
оригинални резервни части, материали и консумативи за конкретното превозно
средство.
4.5 За периода на валидност на гаранцията на двете МПС 6+1 места с висока проходимост,
Изпълнителят е
длъжен да
осигури преглед на автомобила/ите от свои
квалифицирани представители в срок от 24 часа от получаване на рекламационното
съобщение от Възложителя (изпратено по факс, телефон, електронна поща или
обикновена поща), в резултат на който се съставя констативен протокол за вида на
повредата или установения скрит дефект, работите и срокът необходими за
отстраняването.
4.6 При настъпване на повреди или установяване на скрити дефекти, имащи гаранционен
характер в рамките на периода на гаранционната (сервизна) поддръжка, за всяко от
двете МПС 6+1 с висока проходимост, максималният срок за отстраняването им е до 3
работни дни от предоставяне на МПС-то в оторизиран сервиз при налична на склад
нова резервна част за подмяна и до 10 работни дни при положение, че няма на склад
резервната част, обект на гаранцията, считано от датата на констатирането й.
4.7 При невъзможност за отстраняване на настъпила повреда / дефект, Изпълнителят е
задължен в срок от 60 (шестдесет) дни да осигури на Възложителя оборотен МПС 6+1
места с висока проходимост от същия или подобен клас, до пълното отстраняване на
повредата / дефекта, като гаранционният срок на МПС, в процес на поправяне, се
удължава със срока през който е траело отстраняването на повредата.
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И.2. Обособена позиция 2: „Доставка на един брой ново МПС 8+1 места“
При изпълнение на задълженията на Управляващия орган на Оперативна програмг
„Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020 г. е необходимо за периодичното
организиране на различен тип събития като комитети за наблюдения, годишно (голямо}
публично събитие, информационни кампании, публични лекции, конференции, семинари
форуми, работни срещи, както и за транспортирането на рекламните материали
предвидени за съответните събития, използването на МПС 8+1 места. В тази връзка са
формулирани техническите изисквания на Възложителя, както следва:
1.

Технически изисквания за доставка на един брой ново МПС 8+1 места

№
1.1

Техническа
характеристика
1ГАТЕЛ________
Максимална мощност
Вид гориво

мярка

стойност

kW

минимум 110
Дизел/Бензин

Екологична категория

3.4
3.5

Скоростна кугия
Сервоусилвател
на
спирачките
Антиблокираща спирачна
система (ABS) + Спирачен
асистент
Тракшън контрол
(Електронна
стабилизираща система
(ESP) или еквивалент)
Резервна гума с джанта
КУПЕ и ОБОРУДВАНЕ
Товарно отделение
Места за сядане
Седалка на водача
облегалка
Регулируеми подглавници
Волан

3.6

Врати

2.2
2.3

2.4
2.5

3.2
3.3

3.7
3.8

Отделението за водача да
е отворено, без преграда
Навигационна система с

6 W W I с**
Автоматична/механична

Да
Да

Да
Да

бр.

Да
8+1бр. обособени седалки
Да

бр.

Да
ляв
минимум 4
(лява и дясна в кабината на
водача, странична плъзгаща
врата отдясно и задна врата/и)
Да
Да
26
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3.14
3.15

Техническа
характеристика
включена
карта
за
Република
България,
асистент на български
език
(фабрично
инсталирана
или
допълнително
оборудвана)
Климатична система с
независимо регулиране на
предната и задната част
Озвучителна система
Предни
електрически
стъкла
Предни
въздушни
възглавници
Алармена
система
с
централно заключване с
дистанцинно управление,
имобилайзер
Фарове против мъгла
Задни паркинг сензори

3.16

Цвят

3.17

Минимален гаранционен
срок на антикорозионното
покритие на купето

№

3.9
3.10
3.11
3.12

3.13

ТРАНСПОРТИ
ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА

мярка

стойност

I

Да

Да
Да
Да

Да
Да
Да
Препоръчителните цветове са:
Бял/сив/черен/
тъмносин/тъмносив/тъмно
кафяв както и нюанси на
горепосочените цветове и/или
металик
години

8

♦Изисква сс, когато двигателят на превозното средство е одобрен съгласно изискванията на Регламент
(ЕО) № 715/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2007 година за типово одобрете на
моторни превозни средства по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници
и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни
средства (OB, L 171/2007).
** Изисква се, когато двигателят на превозното средство е одобрен съгласно изискванията Регламент
(ЕО) № 595/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 година за одобрението на типа
на моторни превозни средства и двигатели по отношение на емисиите от тежки превозни средства (Евро
VI) и за достъпа до информация за ремонта и техническото обслужване на превозните средства и за
изменение на Регламент (ЕО) № 715/2007 и Директива 2007/46/ЕО и за отмяна на директиви
80/1269/ЕИО, 2005/55/ЕО и 2005/78/ЕО (OB, L 188/2009).

Условия за доставка:
2.1.
МПС 8+1 места следва да бъде ново и неупотребявано.
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2.2.
Доставеното МПС 8+1 места трябва да бъде предадено в окомплектован вид както
следва:
оборудвано с обезопасителен триъгълник, аптечка, пожарогасител и
светлоотразителна жилетка (съгласно Закона за движение по пътищата);
окомплектовано, съгласно изискванията на производителя, с комплект
ключове, резервна гума, комплект инструменти за смяна на гуми и др.;
с извършен предпродажбен сервиз;
заредено с всички необходими за експлоатацията му течности и материали;
с 2 комплекта гуми - един комплект зимни автомобилни гуми и един
комплект летни автомобилни гуми. Единият комплект е монтиран на МПС-то
при доставката;
на видно място на МПС -то следва да бъдат поставени стикери, като за целта
най-подходящо е да бъдат брандирани двете предни врати.
Стикерите трябва да съдържат следните символи3:
'S знамето на Европейския съюз с надписи „Европейски съюз“ и
„Европейски фонд за регионално развитие“;
J общото (единно) лого на Европейските структурни и инвестиционни
фондове в Република България, с надпис „Оперативна програма
„Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г.“.
2.3 Заедно с доставеното МПС 8+1 места трябва да бъдат представени следните
съпътстващи документи:
необходимите за регистрацията на МПС документи, включително документи
за платени данъци, мита, такси, фактури и приемо-предавателни протоколи;
валиден ЕО сертификат за съответствие, гаранционна и сервизна книжка,
паспорти или други документи от производителя, съдържащ технически данни
и характеристики;
инструкция за експлоатация на български език, както и документация,
съдържаща препоръки за правилна експлоатация;
2.4 Доставеното МПС 8+1 места трябва бъде регистрирано от Изпълнителя в КАТ с
постоянна регистрация на името на Възложителя. Стойността на всички такси и
разходи на Изпълнителя, свързани с регистрацията в КАТ трябва да бъдат включени в
общата предлагана цена за изпълнение на поръчката. Възложителят трябва да получи
окомплектованото в съответствие с Техническата спецификация МПС, заедно със
съответните документи, веднага след регистрацията му, което се отразява в протокол за
регистрация, подписан от Възложителя и Изпълнителя;
2.5 Участникът следва да представи заверено копие от оторизационно писмо или договор
или пълномощно или друг документ (валиден към крайния срок на подаване на
офертата), издаден от производителя или официален негов представител, с който
участникът доказва права за представителство и търговия на предлаганото от него
фабрично ново МПС 8+1 места.
3 Изискванията за графичен лого стандарт на програмите, финансирани по Европейските структурни и
инвестиционни фондове могат да бъдат намерени в Националната комуникационна стратегия, Приложение
„Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014 - 2020
г ”. По отношение на изискванията за символите на Европейския съюз във връзка с Регламент 1303/2013 на
Европейския парламент и на Съвета, подробни указания могат да бъдат намерени в Регламент за изпълнение
(ЕС) № 821/2014 на Комисията.
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2.6 Типът на превозното средство трябва да бъде одобрен съгласно европейските
изисквания и за делта трябва да се предостави валиден Сертификат за ЕО одобряване
на типа превозно средство за типа, към когото принадлежи предлаганото ново МПС
8+1 места (съгласно приложение № 7 на Наредба №60/24.04.2009 г. за одобряване типа
на нови моторни превозни средства и техните ремаркета, която въвежда изискванията
на Директива 2007/46/ЕО в националното законодателство). Гореописаният сертификат
се представя като приложение към Техническото предложение под формата на
електронно копие на целия документ и приложенията към него на CD. В Техническото
предложение, Участникът трябва да представи информация относно смесеният разход
на гориво (в 1/100km) и емисиите на замърсители (в kg/km и g/km), които трябва да
кореспондират с данните от предоставения Сертификат за ЕО одобряване на типа.

3

Срок и начин на доставка:
Срокът за доставка на МПС 8+1 места е 120 (словомхто и двадесет) календарни дни
след датата на подписване на договора за доставка. Регистрацията в КАТ трябва да се
извърши в срок до 20 (двадесет) дни, считано от датата На подписване на приемо| предавателния протокол, с който е удостоверена доставката.
След регистрацията в КАТ, доставката на МПС 8+1 места се извършва на адреса на
Възложителя:
гр. София.
ул. „Дякон Игнатий“ № 9
Министерство на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
4
Гаранционна (сервизна) поддръжка
4.1 Гаранционният срок, който участникът предлага за МПС 8+1 места на МПС е
стандартния срок и гаранционен пробег на производителя за крайни клиенти към
датата на подаване на офертата или по-добри, но не по-малки съответно от 60 месеца
или 150 000 км., което от двете събития настъпи първо, считано от датата на
двустранно подписания протокол за регистрация на МПС-то в КАТ. Минималният
гаранционен срок на антикорозионното покритие на купето следва да бъде не пократък от 8 години.
4.2 Участникът следва да опише (в свободен текст) какво се включва в предлаганата от
него гаранционна (сервизна) поддръжка.
4.3 Изпълнителят е длъжен да предостави при доставката на Възложителя списък на
оторизираните сервизни бази в страната за гаранционно (сервизно) обслужване на
доставеното МПС 8+1 места.
4.4 При извършване на гаранционното обслужване / поддръжка трябва да се влагат само
оригинални резервни части, материали и консумативи за конкретното превозно
средство.
|4.5 За периода на валидност на гаранцията на МПС 8+1 места, Изпълнителят е длъжен да
осигури преглед на автомобила от свои квалифицирани представители в срок от 24
часа от получаване на рекламационното съобщение от Възложителя (изпратено по
факс, телефон, електронна поща или обикновена поща), в резултат на който се съставя
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констативен протокол за вида на повредата или установения скрит дефект, работите и
срокът необходими за отстраняването.
6 При настъпване на повреди или установяване на скрити дефекти, имащи гаранционен
характер в рамките на периода на гаранционната (сервизна) поддръжка, максималният
срок за отстраняването им е до 3 работни дни от предоставяне на автомобила в
оторизиран сервиз при налична на склад нова резервна част за подмяна и до 10
работни дни при положение, че няма на склад резервната част, обект на гаранцията,
считано от датата на констатирането й.
7 При невъзможност за отстраняване на настъпила повреда / дефект, Изпълнителят е
задължен в срок от 60 (шестдесет) дни да осигури на Възложителя оборотен МПС 8+1
места от същия или подобен клас, до пълното отстраняване на повредата / дефекта,
като гаранционният срок на МПС, в процес на поправяне, се удължава със срока през
който е траело отстраняването на повредата.
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ЧАСТ III. ОПРЕДЕЛЯНЕ КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

Класирането на постъпилите оферти по „Доставка на фабрично нови моторни
превозни средства за нуждите на Управляващия орган по Оперативна програма
„Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г.“ със следните обособени
j позиции:
Обособена позиция 1: „Доставка на два броя нови МПС 6+1 места с висока
проходимост“;
|
Обособена позиция 2: „Доставка на един брой ново МПС 8+1 места“

j

1 ще бъде извършено по критерий „ниво на разходите, като се отчита разходната
ефективност, включително разходите за целия жизнен цикъл“ съгласно чл. 70, ал. 2, т. 2 от
ЗОГ1. Оценката на всяка оферта представлява комплексната оценка на показателите и
тяхната относителна тежест. Класирането на офертите за всяка обособена позиция се
извършва последователно, като на първо място се класира офертата с най-висока
комплексна оценка.
За целите на комплексната оценка всички дробни числа, които се получат при
прилагане на съответната формула и/или които са посочени в офертите на участниците и
I се прилагат като показатели в настоящата методика, се закръгляват към втория знак след
десетичната запетая.

j

j

I. Определяне на комплексната оценка за Обособена позиция №1
Комплексната оценка на всяка оферта, получена за Обособена позиция № 1 се
I изчислява се изчислява по формулата:
I CAi = Ti + Vi, където:
CAi е комплексната оценка на съответната оферта за обособената позиция, при която
j могат да бъдат присъдени до 100 точки;
Ti е оценката по показатели „разходи за целия жизнен цикъл“ за съответната оферта за
обособената позиция, при която могат да бъдат присъдени до 40 точки;
Vi е оценката по показател „цена“ за съответната оферта за обособената позиция, при
която могат да бъдат присъдени до 60 точки;

1.

Оценка по показатели „разходи за целия жизнен цикъл“

Оценка по показатели „разходи за целия жизнен цикъл“ е разработена на базата на
(НАРЕДБА № Н-18 от 8.08.2016 г. за определяне на методиката за изчисляване на
определени разходи за целия жизнен цикъл на пътните превозни средства, съгласно чл. 71,
1ал. 5 от ЗОП.
I
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Оценката на всяка оферта по показатели „разходи за целия жизнен цикъл“, за
обособената позиция, се определя по следната формула:
■ п Ц и - й .)
Ei
m in(El...En) е най - ниската стойност на средното аритметично от
оперативните разходи за целия жизнен цикъл на двете МПС 6+1 с висока
проходимост, включени в съответната оферта, по отношение на всички
допуснати до оценка оферти;
Ei е средното аритметично от оперативните разходи за целия жизнен цикъл
на двете МПС, предложени от съответния участник;
i= l...n е номерът на съответния участник, подал оферта, която е допусната
до оценяване за съответното МПС 6+1 с висока проходимост;
п е броят на офертите, допуснати до оценяване
Изчисляването на Ei (средното аритметично от оперативните разходи за целия
жизнен цикъл на двете МПС от съответната оферта) е в Euro.
E i- (Eii+ Ei2)/2 = ((Fii+Dii) . 200 000km +(Fi2+Di2) . 200 000km)/2, където:
Eii и Ei2 са оперативните разходи за целия жизнен цикъл на всяко от двете
МПС 6+1 с висока проходимост, предложени в съответната оферта.
Fii и Fi2 са оперативните разходи за потребление на енергия в Euro/ km всяко
от двете МПС 6+1 с висока проходимост, които се изчисляват като се
умножи смесеният разход на гориво в литър /100 km., предложен от
Участника за съответното МПС 6+1 с висока проходимост в Техническото
предложение с цената на горивото в Euro / литър, където за целите на
оценяването на Участниците е приета условно цена на горивото 1,00 Euro /
литър еднаква за бензин и дизел.
Dii и Di2 е сумата от оперативните разходи за емисиите на замърсители в
Euro / km на всяко от двете МПС 6+1 с висока проходимост, които се
изчисляват както следва:
Dij= С 0 2 . 0,04 Euro/kg+ NOx . 0,0044 Euro/g . + NMHC (или THC) . 0,001
Euro/g + ПЧ . 0,087 Euro/g, където
j = 1,2;
СОг
са емисиите на въглероден диоксид в kg/km
NOx
са емисиите на азотни оксиди в g/km.
NMHC
са емисиите на неметанови въглеводороди в g/km
ТНС
са емисиите общо на всички въглеводороди в g/km {само за
превозни средства с дизелов двигател и референтна маса, надвишаваща
2610 кг.,
които са с одобрение по Регламент (ЕО) № 595/2009)
ПЧ
са емисиите на прахови частици в g/km
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Стойностите на отделните емисии на замърсители са предложените от
съответния Участник за съответното МПС 6+1 с висока проходимост
стойности в Техническото предложение. Коефициентите, с които се
умножават отделните емисии на замърсители са съгласно Таблица 2 от
НАРЕДБА № Н-18 от 8.08.2016 г.
200 000 км е пробега на МПС категория M l за целия експлоатационен
период (съгласно Таблица 3 от НАРЕДБА № Н-18 от 8.08.2016 г.)
Максималната оценка по показатели „разходи за целия жизнен цикъл“, която може да
участва във формулата за комплексната оценка е 40 точки, при условие че въз основа на
изчисленията, Участникът е предложил най - ниското средно аритметично от сумата на
оперативните разходи за целия жизнен цикъл на двете МПС 6+1 с висока проходимост.

2.

Оценка по показател „цена“

Оценка на всяка оферта по показател „цена“ за двете МПС 6+1 с висока проходимост
от дадена оферта се формира по следната формула:

... min(Pl...Pn)
Vi = ----- ---------- - •6 0 , където:
Pi
m in(Pl...Pn) е най-ниската средна цена от ценовите предложения в офертата
на всеки участник;
Pi е средната предлагана цена за двете МПС 6+1 с висока проходимост в
ценовото предложение от съответния участник;
i= l...n е номерът на съответния участник, подал оферта, която е допусната
до оценяване;
п е броят на офертите, допуснати до оценяване.
Максималната тежест от 60 точки във формулата за комплексната оценка на
офертите се дава на най-ниската предложена средна цена в получените оферти от
участниците за двете МПС 6+1 с висока проходимост включени в дадена оферта за
Обособена позиция № 1. Максималната оценка по показател „цена“, която може да участва
| във формулата за комплексната оценка е 60 точки.

I

III. Определяне на комплексната оценка за Обособена позиция №2
Комплексната оценка на всяка оферта, получена за Обособена позиция № 2 се
изчислява по формулата:
CAi = Ti + Vi, където:
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CAi е комплексната оценка на съответната оферта за обособената позиция, при която
могат да бъдат присъдени до 100 точки;
Ti е оценката по показатели „разходи за целия жизнен цикъл“ за съответната оферта за
обособената позиция, при която могат да бъдат присъдени до 40 точки;
Vi е оценката по показател „цена“ за съответната оферта за обособената позиция, при
която могат да бъдат присъдени до 60 точки.
3.

Оценка по показатели „разходи за целия жизнен цикъл“

Оценка по показатели „разходи за целия жизнен цикъл“ е разработена на базата на
НАРЕДБА № Н-18 от 8.08.2016 г. за определяне на методиката за изчисляване на
определени разходи за целия жизнен цикъл на пътните превозни средства, съгласно чл. 71,
ал. 5 от ЗОП.
Оценката на всяка оферта по показатели „разходи за целия жизнен цикъл“, постъпила
за Обособена позиция №2, се определя по следната формула:
п = min(£l ...En) 1Q
Ei
m in(E l...Еп) е най - ниската сума от оперативните разходи за целия жизнен
цикъл на МПС, предложена от участниците;
Ei е сумата от оперативните разходи за целия жизнен цикъл на МПС,
предложена от съответния участник;
i= l...n е номерът на съответния участник, подал оферта, която е допусната
до оценяване;
п е броят на офертите, допуснати до оценяване.
Изчисляването па Ei (сумата от оперативните разходи за целия жизнен цикъл на
МПС) е в Euro.
Ei= (Fi+Di). 200 000km, където
Fi са оперативните разходи за потребление на енергия в Euro/ km, които се
изчисляват като се умножат смесеният разход на гориво в литър /100 km.,
предложен от Участника за съответното МПС в Техническото предложение с
цената на горивото в Euro / литър, където за целите на оценяването на
Участниците е приета условно цена на горивото 1,00 Euro / литър еднаква за
бензин и дизел.
Di е сумата от оперативните разходи за емисиите на замърсители в Euro / km,
които се изчисляват както следва:
Di= С 0 2 . 0,04 Euro/kg+ NOx . 0,0044 Euro/g . + NMHC (или THC) . 0,001
Euro/g + ПЧ . 0,087 Euro/g, където
CÖ2

са емисиите на въглероден диоксид в kg/km
34
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NOx
NMHC

са емисиите на азотни оксиди в g/km.
са емисиите на неметанови въглеводороди в g/km
са емисиите общо на всички въглеводороди в g/km (само за
превозни средства с дизелов двигател и референтна маса, надвишаваща
2610 кг., които са с одобрение по Регламент (ЕО) № 595/2009)
ПЧ
са емисиите на прахови частици в g/km
Стойностите на отделните емисии на замърсители са предложените от
съответния Участник за съответното МПС стойности в Техническото
предложение. Коефициентите, с които се умножават отделните емисии на
замърсители са съгласно Таблица 2 от НАРЕДБА № Н-18 от 8.08.2016 г.

тнс

200 000 км е пробега на МПС категория Ml за целия експлоатационен
период (съгласно Таблица 3 от НАРЕДБА № Н-18 от 8.08.2016 г.)
Максималната оценка по показатели „разходи за целия жизнен цикъл“, която може да
участва във формулата за комплексната оценка е 40 точки, при условие че въз основа на
изчисленията, Участникът е предложил най - ниската сума на оперативните разходи за
целия жизнен цикъл на МПС.

4.

Оценка по показател „цена“

Оценка на всяка оферта по показател „цена“, постъпила за съответната обособена
позиция, се формира по следната формула:

т т ( Л ...Р и )
Vi ------- ---------- - •60, където:
Pi
m in(Pl.. .Рп) е най-ниското от всички ценови предложения на участниците за
обща предлагана цена;
Pi е общата предлагана цена в ценовото предложение от съответния
участник;
i= l...n е номерът на съответния участник, подал оферта, която е допусната
до оценяване;
п е броят на офертите, допуснати до оценяване.
Максималната тежест от 60 точки във формулата за комплексната оценка на
офертите се дава на най-ниската предложена цена в получените оферти от участниците за
за Обособена позиция №2 в обществената поръчка. Максималната оценка по показател
„цена“, която може да участва във формулата за комплексната оценка е 60 точки.
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ЧАСТ IV. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
IV.I Проект на договор по Обособена позиция 1: „Доставка на два броя нови МП(£
6+1 места с висока проходимост“
СТАНДАРТИЗИРАН ОБРАЗЕЦ НА
ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА НА АВТОМОБИЛИ
№ ........... / ..........[попълва се номер, определен от Възложителя]

|

Днес, [дата на сключване на договора във формат дд.мм.гггг], в [място на сключване на
договора], между:

МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И
! СЪОБЩЕНИЯТА, с адрес София 1000, ул. „Дякон Игнатий” № 9, с Булстат
000695388, представлявано от Ивайло Московски - министър на транспорта,
информационните технологии и съобщенията и Иван Иванов - директор на дирекция
| „Финанси”, наричан за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,
и

1

[Наименование на изпълнителя],
I [с адрес: [адрес на изпълнителя] / със седалище и адрес на управление: [седалище иадрес
J на управление на изпълнителя] [да се попълни приложимото според случая],
j [ЕИК / код по Регистър БУЛСТАТ / регистрационен номер или друг идентификационен
код (ако изпълнителят е лице, установено в друга държава членка на ЕС ш и трета
I страна) [...] [и ДДС номер [...]] [да се попълни приложимото според случая],
| представляван/а/о от [имена на лицето или лицата, представляващи изпълнителя], в
1 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“);
I
на основание чл. 108, ал. 1, чл. 109 и чл. 112 от Закона за обществените поръчки („ЗОП“)
1и [посочват се наименование, номер и дата на акта на възложителя за избор на
\изпълнител] на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка
je предмет: „Доставка на фабрично нови моторни превозни средства за нуждите на
^Управляващия орган по Оперативна програма „Транспорт и транспортна
^инфраструктура“ 2014-2020 г.“ със следните обособени позиции:
Обособена позиция 1: „Доставка на два броя нови МПС 6+1 места с висока
проходимост“;
рбособена позиция 2: „Доставка на един брой ново МПС 8+1 места“
се сключи този договор („Договора/Договорът“) за възлагане на обществена
поръчка с предмет: „Доставка на фабрично нови моторни превозни средства за нуждите на
Управляващия орган по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“
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2014-2020 г.“ по Обособена позиция 1: „Доставка на два броя нови МПС 6+1 места с
висока проходимост“.

I.

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Член 1. Предмет
(1.1) Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши доставка на два броя
МПС 6+1 места с висока проходимост (два броя автомобили), съгласно Техническата
спецификация на Възложителя, (Приложения № 1) и детайлно описани в Техническото и
| Ценово предложение на Изпълнителя (Приложения № 2 и 3), неразделна част от Договора
I и в съответствие с изискванията на настоящия Договор. Предметът на настоящия Договор
' включва и задължение за Изпълнителя да регистрира автомобила в КАТ от името и за
сметка на Възложителя. Стойността на всички такси, свързани с регистрацията, следва да
бъде включена от участника в общата предлагана цена за изпълнение на поръчката.
(1.2) Видът, техническите данни и характеристики на автомобилите, които следва да
достави Изпълнителят са подробно посочени в Техническата спецификация на
Възложителя, (Приложения № 1) и в Техническото предложение на Изпълнителя
(Приложения № 2), представляващи неразделна част от настоящия Договор.

II.

ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Член 2. Цена
(2.1) За изпълнението на предмета на Договора, Възложителят се задължава да заплати на
1 Изпълнителя обща цена в размер на .................лева без ДДС (с думи: .................... ) и
I ..................... лева (с думи: .................... лева) с включен ДДС, съгласно Ценовото му
предложение (Приложения № 3), неразделна част от настоящия Договор.
(2.2) Цената по алинея 2.1 е образувана както следва:
(iii) Цената за доставка на единия автомобил, предмет на Договора и за регистрацията
му в КАТ е в размер на: ............................. лева без ДДС (с думи: .................... ) и
..................... лева (с думи:........................ лева) с включен ДДС. Цената за доставка на
другия автомобил, предмет на Договора и за регистрацията му в КАТ е в размер на:
.............................. лева без ДДС (с думи: ....................) и ...................... лева (с
думи:........................ лева) с включен ДДС. Отделните цени както и общата цена са
посочени в Приложение № 3 към Договора.
(2.3) Посочената цена е крайна и включва всички разходи и възнаграждения на
Изпълнителя за изпълнение на предмета на настоящия Договор, като но не само: разходите
за придобиване, съответно прехвърляне на правото на собственост върху автомобилите на
Възложителя, за доставка на автомобилите, за транспортиране на автомобилите до мястото
за доставка, за заплащане на продуктова такса (екотакса), разходите за отстраняване от
Изпълнителя на всички технически неизправности и повреди, възникнали не по вина на
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Възложителя и покрити от гаранционните условия и гаранционната отговорност на
Изпълнителя, както и разходите, свързани с регистрация на автомобилите в КАТ.
(2.4) Предметът на настоящия Договор, включително посочената цена не включват
извършването от Изпълнителя и разходите за гаранционно (сервизно) обслужване на
автомобилите по време на гаранционния срок, които са за сметка на и се организират от
Възложителя. Възложителят потвърждава, че е запознат с факта, че гаранционното
обслужване в срока по гаранцията и съгласно правилата на производителя, посочени в
Техническото предложение на Изпълнителя (Приложение № 2) е необходимо условие за
валидността на гаранцията на производителя за недостатъци, повреди и дефекти през
гаранционния срок.
(2.5) Посочените в настоящия Договор цени са крайни и остават непроменени за срока на
действието му.
Договорът се финансира със средства от приоритетна ос 5 „Техническа помощ” на
Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020 г. по проект
BGlöMlOPOO 1-5.002-0003 „Техническа помощ за обезпечаване извършването на
административни и технически услуги и други разходи, съпътстващи изпълнението на
Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014-2020 г.”
Член 3. Начин на плащане
(3.1) Плащанията се извършват в български лева, с платежно нареждане по следната
банкова
сметка,
посочена
от
Изпълнителя:...........................................................................................................................................
.... Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващи
промени на банковата му сметка в срок до 3 (три) дни считано от момента на промяната. В
случай че Изпълнителят не уведоми Възложителя в този срок, счита се, че плащанията, по
посочената в настоящия член банкова сметка са надлежно извършени.
(3.2) Плащането на цената по алинея (2.1) от настоящия Договор се извършва, както
следва:
(i) Възложителят заплаща 100 % (с думи: сто процента) от цената по алинея (2.1) в
срок от 30 (тридесет) дни от надлежно извършване на доставката и предаване на
автомобилите с Приемо-предавателния протокол по алинея (5.3), респективно по
алинея (5.5), при условие че Изпълнителят е предоставил гаранция за изпълнение на
Договора в размерите и при условията на член 10, и след подписване на
протоколите за регистрация на двете МПС-та в КАТ и представена фактура по (5.2).

(3.3) За дата на плащането, се счита датата на заверяване на банковата сметка на
Изпълнителя със съответната дължима сума.
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СРОКОВЕ. МЯСТО И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА.
ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА

Член 4.Срокове и място на доставка
(4.1)Настоящият Договор влиза в сила от датата на подписването му от Страните. Срокът
на настоящия Договор изтича след изтичането на гаранционния срок на автомобилите,
предмет на Договора, посочен в алинея (4.3) и удовлетворяването на всички претенции на
Възложителя, свързани с гаранционната отговорност на Изпълнителя.
(4.2) Срокът за доставката на автомобилите е 120 (сто и двадесет) календарни дни, считано
от датата на подписване на настоящия Договор.
(4.3) Гаранционният срок на автомобилите е стандартния срок и гаранционен пробег на
производителя за крайни клиенти и е .................месеца или ................. км., което от двете
събития настъпи първо, считано от датата на двустранно подписания протокол за
регистрация по алинея (5.10) на съответното МГ1С в КАТ. Гаранционният срок на
антикорозионното покритие на купето е .......години.
(4.4) Мястото на доставка на автомобилите е в гр. София, ул. „Дякон Игнатий“ № 9,
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
Член 5. Условия на доставка
(5.1) Изпълнителят се задължава да достави и предаде на Възложителя автомобилите,
предмет на доставка, окомплектовани както следва:
(i)
оборудвани
с
обезопасителен
триъгълник,
аптечка,
пожарогасител
и
светлоотразителна жилетка (съгласно Закона за движение по пътищата);
(ii)

окомплектовани, съгласно изискванията на производителя, с комплект ключове,
резервна гума, комплект инструменти за смяна на гуми и др.;

(Ш) с извършен предпродажбен сервиз;
(iv) заредени с всички необходими за експлоатацията му течности и материали;
(V)
j

с необходимите за регистрацията им документи, включително документи за платени
данъци, мита, такси, фактури и приемо-предавателни протоколи;

|vi)

валиден ЕО сертификат за съответствие, гаранционна и сервизна книжка, паспорти
или други документи от производителя, съдържащ технически данни и
характеристики;

j

j

(vii) с инструкция за експлоатация на български език, както и документация, съдържаща
!
препоръки за правилна експлоатация;
I

(yiii) с 2 комплекта гуми за всяко МПС - един комплект зимни автомобилни гуми и един
комплект летни автомобилни гуми. Единият комплект е монтиран на всяко от МПС-
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тата при доставката;
(ix)

(x)

(xi)

на видно място на МПС-тата следва да бъдат поставени стикери, като за целта найподходящо е да бъдат брандирани двете предни врати на автомобилите. Стикерите
трябва да съдържат следните символи:
- знамето на Европейския съюз с надписи „Европейски съюз“ и „Европейски фонд
за регионално развитие“;
- общото (единно) лого на Европейските структурни и инвестиционни фондове в
Република България, с надпис „Оперативна програма „Транспорт и транспортна
инфраструктура“ 2014-2020 г.“.
МПС-тата се регистрират от Изпълнителя в КАТ, с постоянна регистрация, на
името на Възложителя;
списък на оторизираните за гаранционно обслужване на автомобилите сервизни
бази в страната.

(xii) други документи и аксесоари, изискващи се съгласно условията на поръчката и
офертата на Изпълнителя -

(5.2) При доставката на всеки автомобил, Изпълнителят предоставя на Възложителя
надлежно оформена фактура - оригинал, подписана от Изпълнителя за всеки автомобил
поотделно, който следва да бъде доставен, съдържаща основание - номер на договора,
номер на шаси, модел, марка и кубатура на автомобила.
(5.3) Доставката и предаването/получаването на автомобилите се удостоверява с j
подписване в два екземпляра на двустранен приемо-предавателен протокол („Приемопредавателен протокол“) от Страните или техни упълномощени представители, след
проверка за: отсъствие на явни Несъответствия, окомплектовката на доставката и
представяне на документите в съответствие с алинея (5.1) и (5.2) и съответствие на I
автомобилите с техническите характеристики, представени в Техническото предложение
на Изпълнителя и Техническата спецификация на Възложителя. Приемо-предавателният
протокол съдържа основанието за съставянето му (номер на договора), номер на шаси на
автомобила, предмет на доставка. Проектът на Приемо-предавателен протокол се изготвя
от Изпълнителя.
(5.4) Изпълнителят уведомява Възложителя писмено в срок от 3 {три) дни предварително
за конкретните дати и час, на които ще се изпълни доставката. При предаването на
автомобилите, Изпълнителят осигурява на Възложителя необходимото според
обстоятелствата време да ги прегледа за Несъответствия, като същото не може да
надвишава 7 (седем) дни.

|
!

(5.5) При констатиране на явни Несъответствия, по смисъла на алинея (5.6) на доставените
автомобили, Възложителят има право да откаже да подпише приемо-предавателен
протокол. В тези случаи, Страните подписват констативен протокол, в който се описват
констатираните Несъответствия, съобразно алинея (5.6). След отстраняване на

|
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Несъответствията, Страните подписват двустранен Приемо-предавателен протокол за
приемане на доставката.
|

(5.6) При „Несъответствия“ (явни или скрити дефекти, липси, недостатъци,
несъответствия на автомобилите с Техническата спецификация на Възложителя и/или
j Техническото предложение на Изпълнителя и/или и с изискванията за окомплектовка на
автомобилите и документите в съответствие с алинея (5.1) и (5.2), Изпълнителят
j отстранява Несъответствието в срок и по ред посочени в констативния протокол и
j
съобразно гаранционните условия.
| (5.7) В случай, че Несъответствието на доставените автомобили е толкова съществено, че
прилагането на алинея (5.6) ще доведе до промяна на предмета на поръчката, или в случай,
I че Изпълнителят забави доставката на автомобилите или регистрацията им в КАТ или
отстраняването на Несъответствията с повече от 10 (десет) дни, от предвидения срок за
I доставка в алинея (4.2) или за регистрация в КАТ, посочен в алинея (5.10), съответно от
I срока, посочен в констативния протокол, Възложителят има право да прекрати Договора,
както и право да получи неустойка в размер на сумата по гаранцията за изпълнение на
Договора.
(5.8) Подписването на приемо-предавателния протокол по алинея (5.3) или алинея (5.5) без
забележки има силата на приемане на доставката от страна на Възложителя, освен в
! случаите на „скрити Несъответствия“, които не могат да бъдат установени при
обикновения преглед на автомобила или на Несъответствия, проявили се в рамките на
гаранционния срок. Приемането на доставката на автомобила с Приемо-предавателния
протокол няма отношение към установените впоследствие в гаранционния срок
I Несъответствия, които Изпълнителят е длъжен да отстрани за своя сметка, в съответствие
с гаранционните условия.
(5.9) В случаите на Несъответствия, посочени в констативния протокол по алинея (5.5),
Възложителят не дължи заплащане на цената по алинея (2.1.) преди отстраняването им и
| изпълненията на останалите условия за плащане, предвидени в Договора.
^ (5.10) Изпълнителят се задължава да регистрира автомобилите в КАТ, в срок до 20
(двадесет) дни, считано от датата на подписване на приемо-предавателния протокол по
алинея (5.3), респективно по алинея (5.5). Възложителят получава окомплектованите в
съответствие с алинея (5.1) и (5.2) автомобили, заедно със съответните документи, веднага
I след регистрацията им, което се отразява в протокол за регистрация, подписан от
j Възложителя и Изпълнителя или упълномощени от тях лица, като плащането на цената по
| алинея (2.1) следва да бъде извършено в срок до 30 (тридесет) дни след подписването на
j протокола по настоящата алинея (5.10).
I(5.11) Когато Изпълнителят е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на
j подизпълнителите се приема от Възложителя в присъствието на Изпълнителя и
Iподизпълнителя.
(Член 6. Преминаване на собствеността и риска
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(6.1) Рискът от случайно повреждане или погиване на автомобилите, преминава върху
Възложителя след регистрация на автомобилите в КАТ и след предаването на владението
върху него на Възложителя и подписването на протокола за регистрация по алинея (5.10).

IV.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Член 7.
(7.1) Изпълнителят се задължава да достави автомобилите, предмет на настоящия Договор,
отговарящ на техническите параметри, представени в Техническото предложение на
Изпълнителя и на Техническата спецификация на Възложителя, окомплектован съгласно
изискванията на настоящия Договор, придружен със съответните документи, както и да
• прехвърли собствеността върху него на Възложителя.
(7.2) Изпълнителят е длъжен да изпълни задълженията си по Договора и да упражнява
всичките си права, с оглед защита интересите на Възложителя.
(7.3) Изпълнителят се задължава да подготви необходимите документи, за регистрация на
автомобилите в КАТ, и да ги регистрира от името на Възложителя, при условията и
сроковете, посочени в този Договор и изискващи се от компетентните органи.
(7.4) Изпълнителят се задължава да предаде автомобилите на Възложителя след
регистрацията им в КАТ, като в периода от подписване на приемо-предавателния протокол
по алинея (5.3), респективно по алинея (5.5) до приемането му от Възложителя с протокол
за регистрация по алинея (5.10), се задължава да полага за автомобилите грижата на добър
търговец.
(7.5) Изпълнителят се задължава да уведоми писмено Възложителя, че автомобилите са
регистрирани в КАТ и могат да бъде получени от Възложителя. Уведомлението се
изпраща до Възложителя най-кьсно в деня, следващ регистрацията на автомобила в КАТ.
(7.6) Изпълнителят се задължава да извършва сервизно обслужване на автомобилите в
рамките на гаранционния срок, при условията и сроковете на този Договор, съответно при
условията на гаранцията.
(7.7) Изпълнителят се задължава да отстранява за своя сметка и в договорените срокове
всички Несъответствия на доставените автомобили и проявени и/или открити в рамките на
гаранционния срок, констатирани и предявени по реда на настоящия Договор и съгласно
гаранционните условия. Изпълнителят се задължава при отстраняване на Несъответствия,
както и при извършване на гаранционното обслужване / поддръжка да влага само
оригинални резервни части, материали и консумативи.
(7.8) При точно и навременно изпълнение на задълженията си по настоящия Договор,
I Изпълнителят има право да получи цената по Договора, съгласно определения начин на
плащане.
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(7.9) Изпълнителят се задължава да съхранява всички документи по изпълнението на
настоящия Договор за период от 3 (три) години след датата на приключване и отчитане на
програма Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г.“
(7.10) Изпълнителят се задължава да предостави възможност на Управляващия орган,
националните одитиращи власти, Европейската комисия, Европейската служба за борба с
измамите, Европейската сметна палата, Съвета за координация в борбата с
правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности Република България и външните одитори да извършват проверки на място на
изпълнението на проекта и да извършват пълен одит, ако е нужно, въз основа на
оправдателни документи за отчетеното, счетоводни документи и всякакви други
документи, имащи отношение към финансирането на проекта. Такива проверки могат да
бъдат извършвани до 3 (три) години след приключването на Оперативна програма
„Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г.“
(7.11) Изпълнителят се задължава да сключи договор/договори за подизпълнение с
посочените в офертата му подизпълнители в срок от 7 (седем) дни от сключване на
настоящия Договор. В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на
допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител,
изпълнителят изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на
възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП.
(7.12) Изпълнителят има право да иска от Възложителя необходимото съдействие за
осъществяване на работата по Договора, включително предоставяне на нужната
информация и документи за изпълнение на Договора.
V.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Член 8
(8.1) Възложителят се задължава да заплати общата цена по алинея (2.1) от този Договор,
съгласно условията и по начина, посочен в него.
(8.2) Възложителят се задължава да приеме доставката на автомобилите, предмет на
договора по реда на алинея (5.3) ако отговаря на договорените изисквания, в срок до 5
(пет) дни след писменото му уведомяване.
(8.3) Възложителят се задължава да издаде пълномощно за регистрация на автомобилите в
КАТ и да го предаде на Изпълнителя в срок до 5 (пет) дни, считано от датата на приемопредавателния протокол по алинея (5.3) респ. протокола по алинея (5.5).
(8.4) Възложи телят се задължава да получи регистрираните автомобили в срок до 5 (пет)
дни след писменото му уведомяване за извършената им регистрация в КАТ от
Изпълнителя.
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(8.5) Възложителят има право да иска от Изпълнителя да изпълни доставката на
автомобилите на посочения в алинея (4.4) от договора адрес, в срок и без отклонения от
договорените изисквания.
(8.6) Възложителят има право да получава информация по всяко време относно
подготовката, хода и организацията по изпълнението на доставката и дейностите, предмет
на Договора.
(8.7) Възложителят има право на рекламация за доставения по Договора автомобил, при
условията посочени в настоящия Договор.
(8.8) Възложителят има право да изисква от Изпълнителя замяната на несъответстващ с
Техническите спецификации и/или дефектен автомобил/и само при условията на
настоящия Договор и преди регистрацията му в КАТ, както и отстраняване на
Несъответствия по реда и в сроковете, определени в настоящия Договор и в условията по
гаранцията.
(8.9) Възложителят има право да откаже приемането на доставката, когато Изпълнителят
не спазва изискванията на Договора и Техническата спецификация, докато Изпълнителят
не изпълни изцяло своите задължения съгласно условията на Договора, или да откаже да
изплати частично или изцяло договорената цена.
(8.10) Възложителят има право да изисква от Изпълнителя да сключи и да му представи
договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители.
(8.11) Възложителят е длъжен да следи и осигурява извършването на поддръжка и сервиз
на автомобилите в рамките на гаранционния срок, при условията и сроковете на този
Договор, съответно при условията на гаранцията.
(8.12) Възложителят е длъжен да не разпространява под каквато и да е форма всяка
предоставена му от Изпълнителя информация, имаща характер на търговска тайна и
изрично упомената от Изпълнителя като такава в представената от него оферта.
VI. ГА РАНЦИОННА ОТГОВОРНОСТ и ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ
Член 9.
(9.1) Гаранционна отговорност
(9.1.1) Изпълнителят гарантира пълната функционална годност на доставените автомобили
съгласно договореното предназначение, както и съгласно Техническото предложение,
Техническата спецификация и стандарти.
(9.1.2) В рамките на гаранционния срок Изпълнителят отстранява със свои сили и средства
всички повреди, и/или Несъответствия на автомобилите, съответно подменя дефектирали
части и/или компоненти с нови, съгласно гаранционните условия и Техническото
предложение на Изпълнителя.
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(9.1.3) Рекламационното съобщение на Възложителя може да бъде изпратено по факс,
телефон, електронна поща или обикновена поща. Изпълнителят е длъжен да осигури
преглед на автомобила/ите от свои квалифицирани представители в срок от 24 часа, от
получаване на рекламационното съобщение на Възложителя. След преглед на
автомобила/ите от квалифицирани представители на Изпълнителя се съставя констативен
протокол за вида на повредата и/или Несъответствието, работите и срокът необходими за
отстраняването й в два еднообразни екземпляра.
(9.1.4) Изпълнителят се задължава да отстрани настъпила повреда и/или Несъответствието
в срок от 3 работни дни или по-кратък, в оторизиран сервиз при налична на склад нова
резервна част за подмяна и до 10 работни дни при положение, че няма на склад резервна
част, обект на гаранцията, считано от датата на констатирането им. При невъзможност за
отстраняване на настъпила повреда и/или Несъответствие в срок от 60 (шестдесет) дни,
Изпълнителят осигурява на Възложителя оборотен автомобил от същия или подобен клас,
до пълното отстраняване на повреда и/или Несъответствие, като гаранционният срок на
автомобила, в процес на поправяне, се удължава със срока през който е траело
отстраняването на повредата.
(9.2) Гаранпионно (сервизно) обслужване
(9.2.1) Възложителят е длъжен да осигурява гаранционна (сервизна) поддръжка на
автомобилите съгласно сроковете и условията по гаранцията.
(9.3) По време на гаранционния срок Изпълнителят няма право да отказва приемането на
автомобилите в оторизираните си сервизи за сервизно обслужване и/или гаранционен
ремонт.
VII.

ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ.

Член 10. Видове гаранции, размер и форма на гаранциите
ПО.Л Видове и размер на гаранциите
(10.1.1) Изпълнителят гарантира изпълнението на произтичащите от настоящия Договор
свои задължения с гаранция за изпълнение в размер на 5% (пет процента) от стойността на
Договора по алинея (2.1) или сумата о т .................лева;
(10.1.3) Изпълнителят представя документи за внесени гаранции за изпълнение на
Договора към датата на сключването му.
(10.2) Форма на гаранциите
(10.2.1) Изпълнителят избира формата на гаранцията измежду една от следните: (i)
парична сума внесена по банковата сметка на Възложителя; (ii) банкова гаранция; или (iii)
застраховка.
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Член 11. Изисквания по отношение на гаранциите
(11.1) Когато гаранцията се представя във вид на нарична сума, тя се внася по следната
банкова сметка на Възложителя: БНБ - Централно управление, IBAN: BG77 BNBG 9661
3300 1248 01, BIC BNBGBGSD. Всички банкови разходи, свързани с преводите на сумата
са за сметка на Изпълнителя;
(11.2) Когато Изпълнителят представя банкова гаранция се представя оригиналът й, като
тя е безусловна, неотменяема и непрехвърляема като покрива 100 % (сто процента) от
стойността на гаранцията за изпълнението му, със срок на валидност, срокът на действие
на Договора, плюс 30 (тридесет) дни за гаранцията за изпълнение.
(11.2.1) Страните се съгласяват в случай на учредяване на банкова гаранция, тя да съдържа
условие, че при първо поискване банката следва да заплати сумата по гаранцията
независимо от направените възражения и защита, възникващи във връзка с основните
задължения.
(11.2.2) Всички банкови разходи, свързани с обслужването на превода на гаранцията,
включително при нейното възстановяване, са за сметка на Изпълнителя.
(11.3). Застраховката, която обезпечава изпълнението, чрез покритие на отговорността на
Изпълнителя, е със срок на валидност, срока на действие на договора, плюс 30 (тридесет)
дни. Възложителят следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по тази
застраховка. Застраховката следва да покрива отговорността на Изпълнителя при пълно
или частично неизпълнение на Договора, и не може да бъде използвана за обезпечение на
неговата отговорността по друг договор. Разходите по сключването на застрахователния
договор и поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, както и по
всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на възложителя, при наличие на
основание за това, са за сметка на Изпълнителя.
Член 12. Задържане и освобождаване на гаранциите
(12.1). Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение на Договора на етапи и при
условия, както следва:
(12.1.1) частично освобождаване в размер на 1% (един процент) от стойността на Договора
в размер на .................... (.............) лева, в срок от 7 (седем) дни, след регистрацията на
автомобилите в КАТ и подписване на протокол за регистрация съгласно алинея (5.10), при
условие че сумите по гаранцията не са задържани, или не са настъпили условия за
задържането им;
(12.1.2) окончателно освобождаване на остатъчната сума по гаранцията се извършва в срок
от 7 (седем) дни, след изтичане на гаранционния срок на автомобилите, посочен в алинея
(4.3) от настоящия Договор, при условие, че Изпълнителят е изпълнил всички свои
задължения по Договора и сумите по гаранцията не са задържани, или не са настъпили
условия за задържането им.
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(12.2) Ако Изпълнителят е представил банкова гаранция за изпълнение на Договора, преди
частичното й освобождаване следва да представи гаранция за изпълнение в остатъчния
изискуем по Договора размер на гаранцията след приспадане на сумата по алинея (12.1.1).
(12.3) Ако Изпълнителят е внесъл гаранцията за изпълнение на Договора по банков път,
Възложителят освобождава съответната част от нея в срока и при условията на
алинея(12.1).
(12.5) Възложителят не дължи лихви, такси, комисионни или каквито и да било други
плащания върху сумите по предоставените гаранции, независимо от формата, под която са
предоставени.
(12.6) Гаранциите не се освобождават от Възложителя, ако в процеса на изпълнение на
Договора е възникнал спор между Страните относно неизпълнение на задълженията на
Изпълнителя и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на
Възложителя той може да пристъпи към задържане на гаранциите.
(12.7.) Възложителят има право да задържи изцяло или частично гаранцията за
изпълнение, при пълно или частично неизпълнение на задълженията по настоящия
Договор от страна на Изпълнителя и/или при разваляне или прекратяване на настоящия
Договор по вина на Изпълнителя. В тези случаи, Възложителят има право да задържи от
гаранцията за изпълнение суми, покриващи отговорността на Изпълнителя за
неизпълнението.
(12.8) Възложителят има право да задържа от сумите по гаранцията за изпълнение суми
равни на размера на начислените неустойки и обезщетения по настоящия Договор, поради
непълно или частично изпълнение на задълженията на Изпълнителя.
(12.9) В случай на задържане от Възложителя на суми от гаранциите, Изпълнителят е
длъжен в срок до 7 (седем) дни да допълни съответната гаранция до размера й, уговорен в
алинея (10.1), като внесе усвоената от Възложителя сума по сметка на Възложителя, или
учреди банкова гаранция за сума в размер на усвоената или да застрахова отговорността си
до размера в алинея (10.1).
VIII. НЕУСТОЙКИ
Член 13
(13.1) При забавено изпълнение на задължения по Договора от страна на Изпълнителя в
нарушение на уговорените в този Договор срокове, същият заплаща на Възложителя
неустойка в размер на 0,2 % от сумата ио алинея (2.1.) за всеки просрочен ден, но не
повече от 5 % от цената на по алинея (2.1).
(13.2) При забава на Възложителя за изпълнение на задълженията му за плащане по
Договора, същият заплаща на Изпълнителя неустойка в размер на 0,2% от дължимата сума
за всеки просрочен ден, но не повече от 5 % от размера на забавеното плащане.
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(13.3) При системно (три и повече пъти) лошо изпълнение на задълженията за
гаранционни ремонти в срока на гаранцията, Изпълнителят дължи на Възложителя,
неустойка в размер на 2 % (два процента) от цената на по алинея (2.1).
(13.4) При пълно неизпълнение на задълженията за гаранционни ремонти в срока на
гаранцията, Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка в размер на 10% ( десет
процента) от цената по алинея (2.1).
(13.5) Възложителят може да претендира обезщетение за нанесени вреди и пропуснати
ползи по общия ред, независимо от начислените неустойки и независимо от усвояването
на гаранцията за изпълнение, като Възложителят има право да усвои съответните суми по
настоящия член от предоставените гаранции.
(13.6.) Неустойките се заплащат незабавно, при поискване от Възложителя, по следната
банкова сметка БНБ - Централно управление, IBAN: BG77 BNBG 9661 3300 1248 01, BIC
BNBGBGSD. В случай че банковата сметка на Възложителя не е заверена със сумата на
неустойката в срок от 7 (седем) дни от искането на Възложителя за плащане на неустойка,
Възложителят има право да задържи съответната сума от гаранцията за изпълнение.

IX.

ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

Член 14.
(14.1) За извършване на дейностите по Договора, Изпълнителят има право да ползва само
подизпълнителите, посочени от него в офертата, въз основа на която е избран за
Изпълнител.
(14.2) Процентното участие на подизпълнителите в цената за изпълнение на Договора не
може да бъде различно от посоченото в офертата на Изпълнителя.
(14.3) Изпълнителят може да извършва замяна на посочените подизпълнители за
изпълнение на Договора, както и да включва нови подизпълнители в предвидените в ЗОП
случаи и при предвидените в ЗОП условия.
(14.4) Независимо от използването на подизпълнители, отговорността за изпълнение на
настоящия Договор и на Изпълнителя.
(14.5) Сключването на договор с подизпълнител, който не е обявен в офертата на
Изпълнителя и не е включен по време на изпълнение на Договора по предвидения в ЗОП
ред или изпълнението на дейностите по договора от лице, което не е подизпълнител,
обявено в офертата на Изпълнителя, се счита за неизпълнение на Договора и е основание
за едностранно прекратяване на Договора от страна на Възложителя и за усвояване на
пълния размер на гаранцията за изпълнение.
Член15.
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(15.1) При сключването на Договорите с подизпълнителите, оферирани в офертата на
Изпълнителя, последният е длъжен да създаде условия и гаранции, че:
(i)

приложимите клаузи на Договора са задължителни за изпълнение от
подизпълнителите;
(ii) действията на Подизпълнителите няма да доведат пряко или косвено до
неизпълнение на Договора;
(iii) при осъществяване на контролните си функции по договора Възложителят ще може
безпрепятствено да извършва проверка на дейността и документацията на
подизпълнителите.
Член 16..
(16.1) Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде
предадена като отделен обект на Изпълнителя или на Възложителя, Възложителят заплаща
възнаграждение за тази част директно на подизпълнителя.
I (16.2) Разплащанията по ал. (16.1) се осъществяват въз основа на искане, отправено от
подизпълнителя до Възложителя чрез Изпълнителя, който е длъжен да го предостави на
Възложителя в 15-дневен срок от получаването му.
(16.3) Към искането по ал. (16.2) Изпълнителят предоставя становище, от което да е видно
дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.
(16.4) Възложителят има право да откаже плащане по ал. (16.2), когато искането за
плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.
X.

УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

Член 17.
(17.1) Настоящият Договор се прекратява в следните случаи:
(i) по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма;
(ii) с изтичане на уговорения срок;
(iii) когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената
поръчка - предмет на Договора, извън правомощията на Възложителя, които той
не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено
уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;
(iv) при настъпване на невиновна невъзможност за изпълнение, непредвидено или
непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването
на Договора („непреодолима сила“) продължила повече от 30 дни;
! (17.2) Възложителят може да прекрати Договора едностранно, без предизвестие с
j уведомление, изпратено до Изпълнителя:
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(i) когато Изпълнителят забави изпълнението на задължение по настоящия Договор е
повече от 30 (тридесет) дни;
(ii) при системно (три и повече пъти) неизпълнение на задълженията на Изпълнителя
за гаранционно обслужване и/или извършване на гаранционни ремонти или при
пълно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя за гаранционно обслужване
и/или извършване на гаранционни ремонти;
(iii) използва подизпълнител, без да е декларирал това в документите за участие, или
използва подизпълнител, който е различен от този, който е посочен, освен в
случаите, в които замяната, съответно включването на подизпълнител е
извършено със съгласието на Възложителя и в съответствие със ЗОП и настоящия
Договор;
(17.3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл.118, ал.1 от ЗОП, без да
дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора
вреди, освен ако прекратяването е на основание чл.118, ал.1, т.1 от ЗОП.
(17.5) Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между
Страните за извършените от страна на Изпълнителя и одобрени от Възложителя дейности
по изпълнение на Договора.
(17.6) Възложителят може да развали Договора по реда и при условията предвидени в него
или в приложимото законодателство.
Член 18
Настоящият Договор може да бъде изменян или допълван от Страните при условията на
чл. 116 от ЗОП.
XI. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА
Член19.
(19.1) Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си, когато
невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. Никоя от Страните не
може да се позовава на непреодолима сила, ако е била в забава и не е информирала другата
Страна за възникването на непреодолима сила.
(19.2) 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.
(19.3)Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира.
(19.4) Не може да се позовава на непреодолима сила онази Страна, чиято небрежност или
умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнение на
Договора.
XII.

КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ
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Член20.
(20.1) Страните се съгласяват да третират като конфиденциална Следната информация,
получена при и по повод изпълнението на Договора:
Информация включваща, без да се ограничава до: обстоятелства, свързани с търговската
дейност, техническите процеси, проекти или финанси на Страните, както и ноу-хау,
изобретения, полезни модели или други права от подобен характер, свързани с
изпълнението на Договора. Не се смята за конфиденциална информацията, касаеща
наименованието на изпълнения проект, стойността и предмета на този Договор, с оглед
бъдещо позоваване на придобит професионален опит от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(20.2) Никоя Страна няма право без предварителното писмено съгласие на другата да
разкрива по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма конфиденциална информация,
на когото и да е, освен пред своите служители и/или консултанти. Разкриването на
конфиденциална информация пред такъв служител/консултант се осъществява само в
необходимата степен и само за целите на изпълнението на Договора и след поемане на
съответните задължения за конфиденциалност.
XIII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
| Член 21.
I За всички неуредени в настоящия Договор въпроси се прилага действащото българско
законодателство.
Член 22.
| (22.1) Упълномощени представители на Страните, които могат да приемат и правят
изявления по изпълнението на настоящия Договор са:
1

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
София 1000, ул. „Дякон Игнатий“ № 9
Тел.: 02 9409771
Факс: 02 9885094
e-mail: mail@mtitc.govemment.bg
Лице за контакт:....................................................................
ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
[......................... ]
Телефон: [......................... ]
| Email: [.................................]
(22.2) Всички съобщения и уведомления, свързани с изпълнението на този Договор, следва
да съдържат наименованието и номера на Договора, да бъдат в писмена форма за
действителност.
(22.3) Страните се задължават да се информират взаимно за всяка промяна на правния си
статут, адресите си на управление, телефоните и лицата, които ги представляват.
(22.4) Официална кореспонденция между Страните се разменя на посочените в настоящия
| Договор адреси на управление, освен ако Страните не се информират писмено за други
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свои адреси. При неуведомяване или несвоевременно уведомяване за промяна на адрес,
кореспонденцията изпратена на адресите по настоящия член 22 се считат за валидно
изпратени и получени от другата Страна.
(22.5) Всички съобщения и уведомления се изпращат по пощата с препоръчана пратка или
по куриер. Писмените уведомления между Страните по настоящия Договор се считат за
валидно изпратени по факс с автоматично генерирано съобщение за получаване от
адресата или по електронната поща на страните, подписани с електронен подпис.
Член 23.
Изпълнителят няма право да прехвърля своите права или задължения по настоящия
Договор на трети лица, освен в случаите предвидени в ЗОП.
Член 24.
(24.1) Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, ще бъдат
разрешавали първо по извънсъдебен ред чрез преговори между двете Страни,като в случай
на спор, всяка Страна може да изпрати на другата на посочените адреси за кореспонденция
j по-долу покана за преговори с посочване на дата, час и място за преговори.
(24.2) В случай на непостигане на договореност по реда на предходната алинея, всички
спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително споровете,
отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване ще
| бъдат отнасяни за разглеждане и решаване от компетентния съд на Република България по
j реда на ГПК.
| Член 25.
Нищожността на някоя от клаузите по Договора или на допълнително уговорени условия
не води до нищожност на друга клауза или на Договора като цяло.
I Член 26.
При подписването на настоящия Договор се представиха следните документи:
Гаранция за изпълнение на договора
j Неразделна част от настоящия Договор са следните приложения:
1.
j 2.

Приложение № 1 - Техническа спецификация на Възложителя;
Приложения № 2 и 3 - Техническо и Ценово предложение на Изпълнителя;

j Настоящият Договор се подписа в 4 еднообразни екземпляра - 3 за Възложителя и 1 за
j Изпълнителя.
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

[.................................1

[........................................1
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IV.2 Проект на договор по Обособена позиция 2: ,Доставка на един брой ново МПС
8+1 места“
СТАНДАРТИЗИРАН ОБРАЗЕЦ НА
ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА НА АВТОМОБИЛИ
№ ........... / ..........[попълва се номер, определен от Възложителя]

Днес, [дата на сключване на договора във формат дд.мм.гггг\, в [място на сключване на
договора], между:
МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И
СЪОБЩЕНИЯТА, с адрес София 1000, ул. „Дякон Игнатий” № 9, с Булстат
000695388, представлявано от Ивайло Московски - министър на транспорта,
информационните технологии и съобщенията и Иван Иванов - директор на дирекция
„Финанси”, наричан за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,
и
[Наименование на изпълнителя],
[с адрес: [адрес на изпълнителя] / със седалище и адрес на управление: [седалище иадрес
на управление па изпълнителя] [да се попълни приложимото според случая],
[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 [...]] [да се попълни приложимото според случая],
представляван/а/о от [имена па лицето или лицата, представляващи изпълнителя], в
качеството на [длъжност/и на лицето или лицата, представляващи изпълнителя],
[съгласно [документ или акт, от който произтичат правомощията па лицето или
лицата, представляващи изпълнителя - ако е прилоо/симо]],
наричан/а/о за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,
(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях
поотделно „Страна“);
на основание чл. 108, ал. 1, чл. 109 и чл. 112 от Закона за обществените поръчки („ЗОП“)
и [посочват се наименование, номер и дата на акта па възложителя за избор па
изпълнител] на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка
с предмет: „Доставка на фабрично нови моторни превозни средства за нуждите на
Управляващия орган по Оперативна програма „Транспорт и транспортна
инфраструктура“ 2014-2020 г.“ със следните обособени позиции:
Обособена позиция 1: „Доставка на два броя нови МПС 6+1 места с висока
проходимост“;
Обособена позиция 2: „Доставка на един брой ново МПС 8+1 места с висока
проходимост“;
се сключи този договор (,Договора/Договорът“) за възлагане на обществена
поръчка с предмет: „Доставка на фабрично нови моторни превозни средства за нуждите на
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Управляващия орган по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“
2014-2020 г.“ но Обособена позиция 2: „Доставка на един брой ново МПС 8+1 места
I.

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Член 1. Предмет
(1.1) Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши доставка на МПС 6+1
места с висока проходимост (един брой автомобил), съгласно Техническата спецификация
на Възложителя, (Приложения № 1) и детайлно описани в Техническото и Ценовс
предложение на Изпълнителя (Приложения № 2 и 3), неразделна част от Договора и в
съответствие с изискванията на настоящия Договор. Предметът на настоящия Договор
включва и задължение за Изпълнителя да регистрира автомобила в КАТ от името и за
сметка на Възложителя. Стойността на всички такси, свързани с регистрацията, следва да
бъде включена от участника в общата предлагана цена за изпълнение на поръчката.
(1.2) Видът, техническите данни и характеристики на автомобила, които следва да достави
Изпълнителят са подробно посочени в Техническата спецификация на Възложителя,
(Приложения № 1) и в Техническото предложение на Изпълнителя (Приложения № 2),
представляващи неразделна част от настоящия Договор.

II.

ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Член 2. Цена
(2.1) За изпълнението на предмета на Договора, Възложителят се задължава да заплати на
Изпълнителя обща цена в размер на .................лева без ДДС (с думи: .................... ) и
..................... лева (с думи: .................... лева) с включен ДДС, съгласно Ценовото му
предложение (Приложения № 3), неразделна част от настоящия Договор.
j

1 (2.2) Цената по алинея 2.1 е образувана както следва:
(iii) Цената за доставка на един брой автомобил, предмет на Договора и за
регистрацията му в КАТ е в размер н а :........................ лева без ДДС (с д у м и :......................) и
..................... лева (с думи:..........................лева) с включен ДДС и е посочена в Приложение
j № 3 към Договора.
(2.3)
Посочената цена е крайна и включва всички разходи и възнаграждения на
Изпълнителя за изпълнение на предмета на настоящия Договор, като но не само: разходите
за придобиване, съответно прехвърляне на правото на собственост върху автомобила на
1 Възложителя, за доставка на автомобила, за транспортиране на автомобила до мястото за
доставка, за заплащане на продуктова такса (екотакса), разходите за отстраняване от
1 Изпълнителя на всички технически неизправности и повреди, възникнали не по вина на
| Възложителя и покрити от гаранционните условия и гаранционната отговорност на
Изпълнителя, както и разходите, свързани с регистрация на автомобила в КАТ.
I
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(2.4) Предметът на настоящия Договор, включително посочената цена не включват
извършването от Изпълнителя и разходите за гаранционно (сервизно) обслужване на
автомобила по време на гаранционния срок, които са за сметка на и се организират o'’
Възложителя. Възложителят потвърждава, че е запознат с факта, че гаранционното
обслужване в срока по гаранцията и съгласно правилата на производителя, посочени г
Техническото предложение на Изпълнителя (Приложение № 2) е необходимо условие зг.
валидността на гаранцията на производителя за недостатъци, повреди и дефекти пре:
гаранционния срок.
(2.5) Посочените в настоящия Договор цени са крайни и остават непроменени за срока ш
действието му.
Договорът се финансира със средства от приоритетна ос 5 „Техническа помощ” на
Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020 г. по проект
BGlöMlOPOO 1-5.002-0003 „Техническа помощ за обезпечаване извършването на
административни и технически услуги и други разходи, съпътстващи изпълнението на
Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014-2020 г.”

Член 3. Начин на плащане
(3.1) Плащанията се извършват в български лева, с платежно нареждане по следната
банкова
сметка,
посочена
от
Изпълнителя:...........................................................................................................................................
.... Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващи
промени на банковата му сметка в срок до 3 (три) дни считано от момента на промяната. В
случай че Изпълнителят не уведоми Възложителя в този срок, счита се, че плащанията, по
посочената в настоящия член банкова сметка са надлежно извършени.
(3.2) Плащането на цената по алинея (2.1) от настоящия Договор се извършва, както
следва:
(i) Възложителят заплаща 100 % (с думи: сто процента) от цената по алинея (2.1) в
срок от 30 (тридесет) дни от надлежно извършване на доставката и предаване на
автомобила с Приемо-предавателния протокол по алинея (5.3), респективно по
алинея (5.5), при условие че Изпълнителят е предоставил гаранция за изпълнение на
Договора в размерите и при условията на член 10, и след подписване на протокола
за регистрация на МПС-то в КАТ и представена фактура по (5.2).

(3.3) За дата на плащането, се счита датата на заверяване на банковата сметка на
Изпълнителя със съответната дължима сума.
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III.

СРОКОВЕ. МЯСТО И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА.
ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА

Член 4.Срокове и място на доставка
(4.1)Настоящият Договор влиза в сила от датата на подписването му от Страните. Срокът
на настоящия Договор изтича след изтичането на гаранционния срок на автомобила,
предмет на Договора, посочен в алинея (4.3) и удовлетворяването на всички претенции на
Възложителя, свързани с гаранционната отговорност на Изпълнителя.
(4.2) Срокът за доставката на автомобила е 120 (сто и двадесет) календарни дни, считано
от датата на подписване на настоящия Договор.
(4.3) Гаранционният срок на автомобила е стандартния срок и гаранционен пробег на
производителя за крайни клиенти и е .................месеца или ................. км., което от двете
събития настъпи първо, считано от датата на двустранно подписания протокол по алинея
(5.10) за регистрация на МПС-то в КАТ. Гаранционният срок на антикорозионното
покритие на купето е ....... години.
(4.4) Мястото на доставка на автомобила е в гр. София, ул. „Дякон Игнатий“ № 9,
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
Член 5. Условия на доставка
(5.1) Изпълнителят се задължава да достави и предаде на Възложителя автомобила,
предмет на доставка, окомплектован както следва:
(i)
оборудвани
с
обезопасителен
триъгълник,
аптечка,
пожарогасител
и
светлоотразителна жилетка (съгласно Закона за движение но пътищата);
(ii)

окомплекговани, съгласно изискванията на производителя, с комплект ключове,
резервна гума, комплект инструменти за смяна на гуми и др.;

(Hi) с извършен предпродажбен сервиз;
(iv)

зареден с всички необходими за експлоатацията му течности и материали;

(v)

с необходимите за регистрацията им документи, включително документи за платени
данъци, мита, такси, фактури и приемо-предавателни протоколи;

(vi)

валиден ЕО сертификат за съответствие, гаранционна и сервизна книжка, паспорти
или други документи от производителя, съдържащ технически данни и
характеристики;

(vii) с инструкция за експлоатация на български език, както и документация, съдържаща
препоръки за правилна експлоатация;
(viii) с 2 комплекта гуми - един комплект зимни автомобилни гуми и един комплект летни
автомобилни гуми. Единият комплект е монтиран на МПС-то при доставката;
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на видно място на МПС-то следва да бъдат поставени стикери, като за целта най]
подходящо е да бъдат брандирани двете предни врати на автомобила. Стикерит
трябва да съдържат следните символи:
- знамето на Европейския съюз с надписи „Европейски съюз“ и „Европейски фон,
за регионално развитие“;
- общото (единно) лого на Европейските структурни и инвестиционни фондове в
Република България, с надпис „Оперативна програма „Транспорт и транспортна
инфраструктура“ 2014-2020 г “.
МПС-то се регистрира от Изпълнителя в КАТ, с посгоянна регистрация, на името на
Възложителя;
списък на оторизираните за гаранционно обслужване на автомобила сервизни бази в
страната.

(хи) други документи и аксесоари, изискващи се съгласно условията на поръчката и
офертата на Изпълнителя - .....................................;

(5.2) При доставката на автомобила, Изпълнителят предоставя на Възложителя надлежно
оформена фактура - оригинал, подписана от Изпълнителя, който следва да бъде доставен,
съдържаща основание - номер на договора, номер на шаси, модел, марка и кубатура на
автомобила.
(5.3) Доставката и предаването/получаването на автомобила се удостоверява с подписване
в два екземпляра на двустранен приемо-предавателен протокол („Приемо-предавателен
протокол“) от Страните или техни упълномощени представители, след проверка за:
отсъствие на явни Несъответствия, окомплектовката на доставката и представяне на
документите в съответствис с алинея (5.1) и (5.2) и съответствие на автомобила с
техническите характеристики, представени в Техническото предложение на Изпълнителя и
Техническата спецификация на Възложителя. Приемо-предавателният протокол съдържа
основанието за съставянето му (номер на договора), номер на шаси на автомобила,
предмет на доставка. Проектът на Приемо-предавателен протокол се изготвя от
Изпълнителя.
(5.4) Изпълнителят уведомява Възложителя писмено в срок от 3 (три) дни предварително
за конкретните дати и час, на които ще се изпълни доставката. При предаването на
автомобила, Изпълнителят осигурява на Възложителя необходимото според
обстоятелствата време да го прегледа за Несъответствия, като същото не може да
надвишава 5 (пет) дни.
(5.5) При констатиране на явни Несъответствия, по смисъла на алинея (5.6) на доставения
I автомобил, Възложителят има право да откаже да подпише приемо-предавателен
протокол. В тези случаи, Страните подписват констативен протокол, в който се описват
I констатираните Несъответствия, съобразно алинея (5.6). След отстраняване на
| Несъответствията, Страните подписват двустранен Приемо-предавателен протокол за
I приемане на доставката.
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(5.6) При „Несъответствия“ (явни или скрити дефекти, липси, недостатъци,
несъответствия на автомобила с Техническата спецификация на Възложителя и/или
Техническото предложение на Изпълнителя и/или и с изискванията за окомплектовка на
автомобила и документите в съответствие с алинея (5.1) и (5.2), Изпълнителят отстранява
Несъответствието в срок и по ред посочени в констативния протокол и съобразно
гаранционните условия.
(5.7) В случай, че Несъответствието на доставения автомобил е толкова съществено, че
прилагането на алинея (5.6) ще доведе до промяна на предмета на поръчката, или в случай,
че Изпълнителят забави доставката на автомобила или регистрацията му в КАТ или
отстраняването на Несъответствията с повече от 10 (десет) дни, от предвидения срок за
доставка в алинея (4.2) или за регистрация в КАТ, посочен в алинея (5.10), съответно от
срока, посочен в констативния протокол, Възложителят има право да прекрати Договора,
както и право да получи неустойка в размер на сумата по гаранцията за изпълнение на
Договора.
(5.8) Подписването на приемо-нредавателния протокол по алинея (5.3) или алинея (5.5) без
забележки има силата на приемане на доставката от страна на Възложителя, освен в
случаите на „скрити Несъответствия“, които не могат да бъдат установени при
обикновения преглед на автомобила или на Несъответствия, проявили се в рамките на
гаранционния срок. Приемането на доставката на автомобила с Приемо-предавателния
протокол няма отношение към установените впоследствие в гаранционния срок
Несъответствия, които Изпълнителят е длъжен да отстрани за своя сметка, в съответствие
с гаранционните условия.
(5.9) В случаите на Несъответствия, посочени в констативния протокол по алинея (5.5),
Възложителят не дължи заплащане на цената по алинея (2.1.) преди отстраняването им и
изпълненията на останалите условия за плащане, предвидени в Договора.
(5.10) Изпълнителят се задължава да регистрира автомобила в КАТ, в срок до 20 (двадесет)
дни, считано от датата на подписване на приемо-предавателния протокол по алинея (5.3),
респективно по алинея (5.5). Възложителят получава окомплектования в съответствие с
алинея (5.1) и (5.2) автомобил, заедно със съответните документи, веднага след
регистрацията му, което се отразява в протокол за регистрация, подписан от
Възложителя и Изпълнителя или упълномощени от тях лица, като плащането на цената по
алинея (2.1) следва да бъде извършено в срок до 30 (тридесет) дни след подписването на
протокола по настоящата алинея (5.10).
(5.11) Когато Изпълнителят е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на
подизпълнителите се приема от Възложителя в присъствието на Изпълнителя и
подизпълнителя.
Член 6. Преминаване на собствеността и риска
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(6.1) Рискът от случайно повреждане или погиване на автомобила, преминава върху
Възложителя след регистрация на автомобила в КАТ и след предаването на владението
върху него на Възложителя и подписването на протокола за регистрация по алинея (5.10).

IV.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Член 7,
(7.1) Изпълнителят се задължава да достави автомобила, предмет на настоящия Договор,
отговарящ на техническите параметри, представени в Техническото предложение на
Изпълнителя и на Техническата спецификация на Възложителя, окомплектован съгласно
изискванията на настоящия Договор, придружен със съответните документи, както и да
прехвърли собствеността върху него на Възложителя.
(7.2) Изпълнителят е длъжен да изпълни задълженията си по Договора и да упражнява
всичките си права, с оглед защита интересите на Възложителя.
(7.3) Изпълнителят се задължава да подготви необходимите документи, за регистрация на
автомобила в КАТ, и да го регистрира ог името на Възложителя, при условията и
сроковете, посочени в този Договор и изискващи се от компетентните органи.
(7.4) Изпълнителят се задължава да предаде автомобила на Възложителя след
регистрацията му в КАТ, като в периода от подписване на приемо-предавателния протокол
по алинея (5.3), респективно по алинея (5.5) до приемането му от Възложителя с протокол
I за регистрация по алинея (5.10), се задължава да полага за автомобила грижата на добър
| търговец.
| (7.5) Изпълнителят се задължава да уведоми писмено Възложителя, че автомобила е
регистриран в КАТ и може да бъде получен от Възложителя. Уведомлението се изпраща
Iдо Възложителя най-късно в деня, следващ регистрацията на автомобила в КАТ.
(7.6) Изпълнителят се задължава да извършва сервизно обслужване на автомобила в
рамките на гаранционния срок, при условията и сроковете на този Договор, съответно при
условията на гаранцията.
(7.7) Изпълнителят се задължава да отстранява за своя сметка и в договорените срокове
всички Несъответствия на доставения автомобил и проявени и/или открити в рамките на
гаранционния срок, констатирани и предявени по реда на настоящия Договор и съгласно
гаранционните условия. Изпълнителят се задължава при отстраняване на Несъответствия,
jкакто и при извършване на гаранционното обслужване / поддръжка да влага само
Iоригинални резервни части, материали и консумативи.
(7.8) При точно и навременно изпълнение на задълженията си по настоящия Договор,
{Изпълнителят има право да получи цената по Договора, съгласно определения начин на
[лащане.
I'
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(7.9) Изпълнителят се задължава да съхранява всички документи по изпълнението на
настоящия Договор за период от 3 (три) години след датата на приключване и отчитане на
програма Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г.“.
(7.10) Изпълнителят се задължава да предостави възможност на Управляващия орган,
националните одитиращи власти, Европейската комисия, Европейската служба за борба с
измамите, Европейската сметна палата, Съвета за координация в борбата с
правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности Република България и външните одитори да извършват проверки на място на
изпълнението на проекта и да извършват пълен одит, ако е нужно, въз основа на
оправдателни документи за отчетеното, счетоводни документи и всякакви други
документи, имащи отношение към финансирането на проекта. Такива проверки могат да
бъдат извършвани до 3 (три) години след приключването на Оперативна програма
„Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г.“
(7.11) Изпълнителят се задължава да сключи договор/договори за подизпълнение с
посочените в офертата му подизпълнители в срок от 7 (седем) дни от сключване на
настоящия Договор. В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на
допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител,
изпълнителят изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на
възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП.
(7.12) Изпълнителят има право да иска от Възложителя необходимото съдействие за
осъществяване на работата по Договора, включително предоставяне на нужната
информация и документи за изпълнение на Договора.
V.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

! Член 8.
I (8.1) Възложителят се задължава да заплати общата цена по алинея (2.1) от този Договор,
съгласно условията и по начина, посочен в него.

!

(8.2) Възложителят се задължава да приеме доставката на автомобила, предмет на
договора по реда на алинея (5.3) ако отговаря на договорените изисквания, в срок до 5
I (пет) дни след писменото му уведомяване.
(8.3) Възложителят се задължава да издаде пълномощно за регистрация на автомобила в
КАТ и да го предаде на Изпълнителя в срок до 5 (пет) дни, считано от датата на приемопредавателния протокол по алинея (5.3) респ. протокола по алинея (5.5).

I

| (8.4) Възложителят се задължава да получи регистрирания автомобил в срок до 5 (пет) дни
след писменото му уведомяване за извършената им регистрация в КАТ от Изпълнителя.
I

(8.5) Възложителят има право да иска от Изпълнителя да изпълни доставката на
Iавтомобила на посочения в алинея (4.4) от договора адрес, в срок и без отклонения от
договорените изисквания.
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(8.6) Възложителят има право да получава информация по всяко време относно
подготовката, хода и организацията по изпълнението на доставката и дейностите, предмет
на Договора.
(8.7) Възложителят има право на рекламация за доставения по Договора автомобил, при
условията посочени в настоящия Договор.
(8.8) Възложителят има право да изисква от Изпълнителя замяната на несъответстващ с
Техническите спецификации и/или дефектен автомобил само при условията на настоящия I
Договор и преди регистрацията му в КАТ, както и отстраняване на Несъответствия по реда
и в сроковете, определени в настоящия Договор и в условията погаранцията.
(8.9) Възложителят има право да откаже приемането на доставката, когато Изпълнителят
не спазва изискванията на Договора и Техническата спецификация, докато Изпълнителят
не изпълни изцяло своите задължения съгласно условията на Договора, или да откаже да
изплати частично или изцяло договорената цена.
(8.10) Възложителят има право да изисква от Изпълнителя да сключи и да му представи
договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители.
I (8.11) Възложителят е длъжен да следи и осигурява извършването на поддръжка и сервиз
на автомобила в рамките на гаранционния срок, при условията и сроковете на този
j Договор, съответно при условията на гаранцията.
(8.12) Възложителят е длъжен да не разпространява под каквато и да е форма всяка
I предоставена му от Изпълнителя информация, имаща характер на търговска тайна и
| изрично упомената от Изпълнителя като такава в представената от него оферта.
У1.ГАРАНЦИОННА ОТГОВОРНОСТ и ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ
Член 9.
| Г9.1) Гараннионна отговорност
I (9.1.1) Изпълнителят гарантира пълната функционална годност на доставения автомобил
съгласно договореното предназначение, както и съгласно Техническото предложение,
| Техническата спецификация и стандарти.
I

(9.1.2) В рамките на гаранционния срок Изпълнителят отстранява със свои сили и средства
j всички повреди, и/или Несъответствия на автомобила, съответно подменя дефектирали
части и/или компоненти с нови, съгласно гаранционните условия и Техническото
Iпредложение на Изпълнителя.
1
(9.1.3) Рекламационното съобщение на Възложителя може да бъде изпратено по факс,
телефон, електронна поща или обикновена поща. Изпълнителят е длъжен да осигури
преглед на автомобила от свои квалифицирани представители в срок от 24 часа, от
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,
получаване на рекламационното съобщение на Възложителя. След преглед на автомобила
от квалифицирани представители на Изпълнителя се съставя констативен протокол за вида
на повредата и/или Несъответствието, работите и срокът необходими за отстраняването й в
два еднообразни екземпляра.
(9.1.4) Изпълнителят се задължава да отстрани настъпила повреда и/или Несъответствието
в срок от 3 работни дни или по-кратък, в оторизиран сервиз при налична на склад нова
резервна част за подмяна и до 10 работни дни при положение, че няма на склад резервна
част, обект на гаранцията, считано от датата на констатирането им. При невъзможност за
отстраняване на настъпила повреда и/или Несъответствие в срок от 60 (шестдесет) дни,
Изпълнителят осигурява на Възложителя оборотен автомобил от същия или подобен клас,
до пълното отстраняване на повреда и/или Несъответствие, като гаранционният срок на
автомобила, в процес на поправяне, се удължава със срока през който е траело
отстраняването на повредата.
(9.2) Гаранпионно ('сервизно) обслужване
(9.2.1) Възложителят е длъжен да осигурява гаранционна (сервизна) поддръжка на
автомобила съгласно сроковете и условията по гаранцията.
(9.3) По време на гаранционния срок Изпълнителят няма право да отказва приемането на
автомобил в оторизираните си сервизи за сервизно обслужване и/или гаранционен ремонт.
VII.

ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ.

Член 10. Видове гаранции, размер и форма на гаранциите
I ПОЛ) Видове и размер на гаранциите
I
(10.1.1) Изпълнителят гарантира изпълнението на произтичащите от настоящия Договор
I свои задължения с гаранция за изпълнение в размер на 5% (пет процента) от стойността на
Договора по алинея (2.1) или сумата о т .................лева;
(10.1.3) Изпълнителят представя документи за внесени гаранции за изпълнение на
Договора към датата на сключването му.
(10.2) Форма на гаранциите
(10.2.1) Изпълнителят избира формата на гаранцията измежду една от следните: (i)
парична сума внесена по банковата сметка на Възложителя; (ii) банкова гаранция; или (iii)
застраховка.
Член 11. Изисквания по отношение на гаранциите
'11.1) Когато гаранцията се представя във вид на парична сума, тя се внася по следната
банкова сметка на Възложителя: БНБ - Централно управление, IBAN: BG77 BNBG 9661
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3300 1248 01, BIC BNBGBGSD. Всички банкови разходи, свързани с преводите на сумата
са за сметка на Изпълнителя;
(11.2) Когато Изпълнителят представя банкова гаранция се представя оригиналът й, като
тя е безусловна, неотменяема и непрехвърляема като покрива 100 % (сто процента) от
стойността на гаранцията за изпълнението му, със срок на валидност, срокът на действие
на Договора, плюс 30 (тридесет) дни за гаранцията за изпълнение.
(11.2.1) Страните се съгласяват в случай на учредяване на банкова гаранция, тя да съдържа
условие, че при първо поискбане банката следва да заплати сумата по гаранцията
независимо от направените възражения и защита, възникващи във връзка с основните
задължения.
(11.2.2) Всички банкови разходи, свързани с обслужването на превода на гаранцията,
включително при нейното възстановяване, са за сметка на Изпълнителя.
(11.3). Застраховката, която обезпечава изпълнението, чрез покритие на отговорността на
Изпълнителя, е със срок на валидност, срока на действие на договора, плюс 30 (тридесет)
дни. Възложителят следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по тази
застраховка. Застраховката следва да покрива отговорността на Изпълнителя при пълно
или частично неизпълнение на Договора, и не може да бъде използвана за обезпечение на
неговата отговорността по друг договор. Разходите по сключването на застрахователния
договор и поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, както и по
всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на възложителя, при наличие на
основание за това, са за сметка на Изпълнителя.
Член 12. Задържане и освобождаване на гаранциите
(12.1). Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение на Договора на етапи и при
условия, както следва:
(12.1.1) частично освобождаване в размер на 1% (един процент) от стойността на Договора
в размер на .................... (.............) лева, в срок от 7 (седем) дни, след регистрацията на
автомобила в КАТ и подписване на протокол за регистрация съгласно алинея (5.10), при
условие че сумите по гаранцията не са задържани, или не са настъпили условия за
I задържането им;
(12.1.2) окончателно освобождаване на остатъчната сума по гаранцията се извършва в срок
от 7 (седем) дни, след изтичане на гаранционния срок на автомобила, посочен в алинея
(4.3) от настоящия Договор, при условие, че Изпълнителят е изпълнил всички свои
| задължения по Договора и сумите по гаранцията не са задържани, или не са настъпили
| условия за задържането им.
J (12.2) Ако Изпълнителят е представил банкова гаранция за изпълнение на Договора, преди
I частичното й освобождаване следва да представи гаранция за изпълнение в остатъчния
( изискуем по Договора размер на гаранцията след приспадане на сумата по ал и нея (12.1.1).
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(12.3) Ако Изпълнителят е внесъл гаранцията за изпълнение на Договора по банков път,
Възложителят освобождава съответната част от нея в срока и при условията на
алинея(12.1).
(12.5) Възложителят не дължи лихви, такси, комисионни или каквито и да било други
плащания върху сумите по предоставените гаранции, независимо от формата, под която са
предоставени.
(12.6) Гаранциите не се освобождават от Възложителя, ако в процеса на изпълнение на
Договора е възникнал спор между Страните относно неизпълнение на задълженията на
Изпълнителя и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на
Възложителя той може да пристъпи към задържане на гаранциите.
(12.7.) Възложителят има право да задържи изцяло или частично гаранцията за
изпълнение, при пълно или частично неизпълнение на задълженията по настоящия
Договор от страна на Изпълнителя и/или при разваляне или прекратяване на настоящия
Договор по вина на Изпълнителя. В тези случаи, Възложителят има право да задържи от
гаранцията за изпълнение суми, покриващи отговорността на Изпълнителя за
неизпълнението.
(12.8) Възложителят има право да задържа от сумите по гаранцията за изпълнение суми
равни на размера на начислените неустойки и обезщетения по настоящия Договор, поради
непълно или частично изпълнение на задълженията на Изпълнителя.
(12.9) В случай на задържане от Възложителя на суми от гаранциите, Изпълнителят е
длъжен в срок до 7 (седем) дни да допълни съответната гаранция до размера й, уговорен в
алинея (10.1), като внесе усвоената от Възложителя сума по сметка на Възложителя, или
учреди банкова гаранция за сума в размер на усвоената или да застрахова отговорността си
до размера в алинея (10.1).

VIII. НЕУСТОЙКИ
Член 13.
(13.1) При забавено изпълнение на задължения по Договора от страна на Изпълнителя в
нарушение на уговорените в този Договор срокове, същият заплаща на Възложителя
неустойка в размер на 0,2 % от сумата но алинея (2.1.) за всеки просрочен ден, но не
повече от 5 % от цената на по алинея (2.1).
(13.2) При забава на Възложителя за изпълнение на задълженията му за плащане по
Договора, същият заплаща на Изпълнителя неустойка в размер на 0,2% от дължимата сума
за всеки просрочен ден, но не повече от 5 % от размера на забавеното плащане.
(13.3) При системно (три и повече пъти) лошо изпълнение на задълженията за
•гаранционни ремонти в срока на гаранцията, Изпълнителят дължи на Възложителя,
неустойка в размер на 2 % (два процента) от цената на по алинея (2.1).
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(13.4) При пълно неизпълнение на задълженията за гаранционни ремонти в срока на
гаранцията, Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка в размер на 10% ( десег
процента) от цената по алинея (2.1).
(13.5) Възложителят може да претендира обезщетение за нанесени вреди и пропуснати
ползи по общия ред, независимо от начислените неустойки и независимо от усвояването
на гаранцията за изпълнение, като Възложителят има право да усвои съответните суми по
настоящия член ог предоставените гаранции.
(13.6.) Неустойките се заплащат незабавно, при поискване от Възложителя, по следнатг
банкова сметка БНБ - Централно управление, IBAN: BG77 BNBG 9661 3300 1248 01, BIC
BNBGBGSD. В случай че банковата сметка на Възложителя не е заверена със сумата нг
неустойката в срок от 7 (седем) дни от искането на Възложителя за плащане на неустойка.
Възложителят има право да задържи съответната сума от гаранцията за изпълнение.

IX.

ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

Член 14.
(14.1) За извършване на дейностите по Договора, Изпълнителят има право да ползва само
подизпълнителите, посочени от него в офертата, въз основа на която е избран за
Изпълнител.
(14.2) Процентното участие на подизпълнителите в цената за изпълнение на Договора не
може да бъде различно от посоченото в офертата на Изпълнителя.
(14.3) Изпълнителят може да извършва замяна на посочените подизпълнители за
изпълнение на Договора, както и да включва нови подизпълнители в предвидените в ЗОП
случаи и при предвидените в ЗОП условия.
(14.4) Независимо от използването на подизпълнители, отговорността за изпълнение на
настоящия Договор и на Изпълнителя.
(14.5) Сключването на договор с подизпълнител, който не е обявен в офертата на
Изпълнителя и не е включен по време на изпълнение на Договора по предвидения в ЗОП
ред или изпълнението на дейностите по договора от лице, което не е подизпълнител,
обявено в офертата на Изпълнителя, се счита за неизпълнение на Договора и е основание
за едностранно прекратяване на Договора от страна на Възложителя и за усвояване на
пълния размер на гаранцията за изпълнение.
I Член15.
(15.1) При сключването на Договорите с подизпълнителите, оферирани в офертата на
Изпълнителя, последният е длъжен да създаде условия и гаранции, че:
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(i)

приложимите клаузи на Договора са задължителни за изпълнение от
подизпълнителите;
(ii) действията на Подизпълнителите няма да доведат пряко или косвено до
неизпълнение на Договора;
(iii) при осъществяване на контролните си функции по договора Възложителят ще може
безпрепятствено да извършва проверка на дейността и документацията на
подизпълнителите.

Член 16
(16.1) Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде
предадена като отделен обект на Изпълнителя или на Възложителя, Възложителят заплаща
възнаграждение за тази част директно на подизпълнителя.
(16.2) Разплащанията по ал. (16.1) се осъществяват въз основа на искане, отправено от
подизпълнителя до Възложителя чрез Изпълнителя, който е длъжен да го предостави на
Възложителя в 15-дневен срок от получаването му.
(16.3) Към искансто по ал. (16.2) Изпълнителят предоставя становище, от което да е видно
дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.
(16.4) Възложителят има право да откаже плащане по ал. (16.2), когато искането за
плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

X.

УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

Член 17.
(17.1) Настоящият Договор се прекратява в следните случаи:
(i) по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма;
(ii) с изтичане на уговорения срок;
(iii) когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената
поръчка - предмет на Договора, извън правомощията на Възложителя, които той
не е мо1ъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено
уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;
(iv) при настъпване на невиновна невъзможност за изпълнение, непредвидено или
непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването
на Договора („непреодолима сила“) продължила повече от 30 дни;
(17.2) Възложителят може да прекрати Договора едностранно, без предизвестие с
уведомление, изпратено до Изпълнителя:
(i) когато Изпълнителят забави изпълнението на задължение по настоящия Договор с
повече от 30 (тридесет) дни;
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(ii) при системно (три и повече пъти) неизпълнение на задълженията на Изпълнителя
за гаранционно обслужване и/или извършване на гаранционни ремонти или при
пълно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя за гаранционно обслужване
и/или извършване на гаранционни ремонти;
(iii) използва подизпълнител, без да е декларирал това в документите за участие, или
използва подизпълнител, който е различен от този, който е посочен, освен в
случаите, в които замяната, съответно включването на подизпълнител е
извършено със съгласието на Възложителя и в съответствие със ЗОП и настоящия
Договор;
(17.3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите но чл.118, ал.1 от ЗОП, без да
дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени ог прекратяването на Договора
вреди, освен ако прекратяването е на основание чл.118, ал.1, т.1 от ЗОП.
(17.5) Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между
Страните за извършените от страна на Изпълнителя и одобрени от Възложителя дейности
по изпълнение на Договора.
(17.6) Възложителят може да развали Договора по реда и при условията предвидени в него
или в приложимото законодателство.
Член 18
Настоящият Договор може да бъде изменян или допълван от Страните при условията на
чл. 116 от ЗОП.
XI. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА
Член 19.
(19.1) Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си, когато
невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. Никоя от Страните не
може да се позовава на непреодолима сила, ако е била в забава и не е информирала другата
Страна за възникването на непреодолима сила.
(19.2) 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.
(19.3)Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира.
(19.4) Не може да се позовава на непреодолима сила онази Страна, чиято небрежност или
умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнение на
Договора.
XII.

КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Член20.
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(20.1) Страните се съгласяват да третират като конфиденциална следната информация,
получена при и по повод изпълнението на Договора:
Информация включваща, без да се ограничава до: обстоятелства, свързани с търговската
дейност, техническите процеси, проекти или финанси на Страните, както и ноу-хау,
изобретения, полезни модели или други права от подобен характер, свързани с
изпълнението на Договора. Не се смята за конфиденциална информацията, касаеща
наименованието на изпълнения проект, стойността и предмета на този Договор, с оглед
бъдещо позоваване на придобит професионален опит от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(20.2) Никоя Страна няма право без предварителното писмено съгласие на другата да
разкрива по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма конфиденциална информация,
на когото и да е, освен пред своите служители и/или консултанти. Разкриването на
конфиденциална информация пред такъв служител/консултант се осъществява само в
необходимата степен и само за целите на изпълнението на Договора и след поемане на
съответните задължения за конфиденциапност.
XIII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Член 21.
За всички неуредени в настоящия Договор въпроси се прилага действащото българско
законодателство.
Член 22.
(22.1) Упълномощени представители на Страните, които могат да приемат и правят
изявления по изпълнението на настоящия Договор са:
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
София 1000, ул. „Дякон Игнатий“ № 9
Тел.: 02 9409771
Факс: 02 9885094
e-mail: mail@mtitc.govemment.bg
Лице за контакт:....................................................................
ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
[......................... ]
Телефон: [......................... ]
Email: [.................................]
(22.2) Всички съобщения и уведомления, свързани с изпълнението на този Договор, следва
да съдържат наименованието и номера на Договора, да бъдат в писмена форма за
действителност.
(22.3) Страните се задължават да се информират взаимно за всяка промяна на правния си
статут, адресите си на управление, телефоните и лицата, които ги представляват.
(22.4) Официална кореспонденция между Страните се разменя на посочените в настоящия
Договор адреси на управление, освен ако Страните не се информират писмено за други
свои адреси. При неуведомяване или несвоевременно уведомяване за промяна на адрес,
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кореспонденцията изпратена на адресите по настоящия член 22 се считат за валидно
изпратени и получени от другата Страна.
(22.5) Всички съобщения и уведомления се изпращат по пощата с препоръчана пратка или
по куриер. Писмените уведомления между Страните по настоящия Договор се считат за
валидно изпратени по факс с автоматично генерирано съобщение за получаване от
адресата или по електронната поща на страните, подписани с електронен подпис.
Член 23.
Изпълнителят няма право да прехвърля своите права или задължения по настоящия
Договор на трети лица, освен в случаите предвидени в ЗОП.
Член 24
(24.1) Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, ще бъдат
разрешавани първо по извънсъдебен ред чрез преговори между двете Страни,като в случай
на спор, всяка Страна може да изпрати на другата на посочените адреси за кореспонденция
по-долу покана за преговори е посочване на дата, час и място за преговори.
(24.2) В случай на непостигане на договореност по реда на предходната алинея, всички
спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително споровете, j
отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване ще
бъдат отнасяни за разглеждане и решаване от компетентния съд на Република България по
реда на ГПК.
Член 25
Нищожността на някоя от клаузите по Договора или на допълнително уговорени условия
не води до нищожност на друга клауза или на Договора като цяло.
Член 26,
При подписването на настоящия Договор се представиха следните документи:
Гаранция за изпълнение на договора
Неразделна част от настоящия Договор са следните приложения:
1. Приложение № 1 - Техническа спецификация на Възложителя;
2. Приложения № 2 иЗ - Техническо и Ценово предложение на Изпълнителя;
Настоящият Договор се подписа в 4 еднообразни екземпляра - 3 за Възложителя и 1 за
Изпълнителя.
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
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ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ
към
ДОКУМЕНТАЦИЯ
ЗА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА
ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„ДОСТАВКА НА ФАБРИЧНО НОВИ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ЗА
НУЖДИТЕ НА УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ 2014-2020 Г “ СЪС
СЛЕДНИТЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: „ДОСТАВКА НА ДВА БРОЯ НОВИ МПС 6+1 МЕСТА С
ВИСОКА ПРОХОДИМОСТ“;
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: „ДОСТАВКА НА ЕДИН БРОЙ НОВО МПС 8+1 МЕСТА“.
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Образец № 1

|

Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки ГЕЕЛОП)|
Част I: 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:
ОВЕС S брой[], дата [],стр.[],
Номер на обявлението в OB S: [ ][ Н ][ J/S [][][ Н ][ II ][][)[ 11 ]
Когато поканата за участие в състезателна процедура не се публикува в ОФиииален вестник
на Европейския съюз, възлагащият орган или възложителят трябва да включи информаиия.
която позволява процедурата за възлагане на обществена поръчка да бъде недвусмислено
идентифицирана.
В случай, че не се изисква публикуването на обявление в Официален вестник иа 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):
_______
И нф орм аци я

за п р о ц е д у р а т а за в ъ зл а г а н е н а о б щ е с т в е н а п о р ъ ч к а

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. R
Идентифициране на възложителя3

Отговор:

Име:

[Министерство на транспорта,
информационните технологии и съобщенията]
Отговор:

За коя обществена поръчки се отнася?
Название или кратко описание на поръчката4:
Референтен номер на досието, определен
от възлагащия орган или възложителя (ако

[ ]

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 зг
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.
Информацията да се копира от раздел 1Уточка 1.1 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. точкиJI. 1.1 и 11.1.3 от съответното обявление.
Y

1
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е приложимо)5 .
Останалата информация във всички раздели на ЕЕДОП следва да бъде попълнена от
^

____________________ _______________________________

.

.

.

'

’

1

Част II: Информация за икономическия оператор
А: И н ф о р м а ц и я з а и к о н о м и ч е с к и я о п е р а т о р

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

(ако

Отговор:
[ ]
[ ]
[ ]

[...... ]
[...... ]
[...... ]
[...... ]
е [...... ]

Обща информация:
Икономическият оператор микро-, малко или
средно предприятие ли е7?
Само в случай чс пооъчката 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?

Отговор:
[]Да [] Не
[] Да [] Не

[...]

5
Вж. точка II. 1.1 от съответното обявление
~"
~~~
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 (OB L 124, 20.5.2003 r., стр. 36). Тази информация се изисква само за статистически цели.
Микропредприятия: .предприятие, в което са заети по-малко от 10 лица и чийто годишен обороти/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 год и ш н и ят им
счетоводен баланс не надхвърля 43 милиона евро. \
.•=Г/
:
®
Вж. точка Ш. 1.5 от обявлението за поръчка
V V?
•
‘ ' х
;
Т.е. основната му цел е социалната и професионална интеграция на хора с увреждания или в
неравностойно положение.___________ ^_________I
’
/
’ ; •/
'
I
2
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Ако се изисква, моля, посочете въпросните
служители към коя категория или
категории работници с увреждания или в
неравностойно положение принадлежат.
Ако
е
приложимо,
посочете
дали
икономическият оператор е регистриран в
официалния
списък
на
одобрените
икономически оператори или дали има
еквивалентен сертификат (напр. съгласно
национална
квапификационна
система
(система за предварително класиране)?
Ако „да“:
Моля.
отговорете
на
въпросите
в
останалите части от този паздел, 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:

ТРАНСПОРТ И
ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА

[....]

[] Да [] Не [] Не се прилага

а) [

]

б) (уеб адрес, орган или служба, издаващи
документа, точно позоваване на документа):
[ ..... ] [ ......][■.... П ..... ]
в) [...... ]

в) Моля, посочете препратки към
г) [] Да [] Не
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
Д) [] Да [] Не
информация в част IV. 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
(уеб адрес, орган или служба, издаващи
социалноосигурителни вноски и данъци или
информация, която ще позволи на възлагащия документа, точно позоваване на документа):
орган или възложителя да получи
[ ..... ] [ ......] [ ..... ] [ ..... ]
удостоверението чрез пряк безплатен достъп
до национална база данни във всяка държава
членка?
Позоваванията и класификацията, ако има такива, са определени в сертификацията.

Инвестирано във Вашето бъдеще
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Ако съответните документи са на
разположение в електронен формат, моля,
посочете:
Форма на участие:
О/пговор:
Икономическият оператор участва ли в [] Да [] Не
процедурата за възлагане на общсствена
поръчка заедно с други икономически
оператори” ?
Ако „да“, моля, уверете се, че останалите участващи оператори представят отделен
ЕЕДОП. .
Ако „да“:
а) моля, посочете ролята на икономическия
а): [...... ]
оператор в групата (ръководител на групата,
отговорник за конкретни задачи...):
б) моля, посочете другите икономически
б): [...... ]
оператори, които участват заедно в
процедурата за възлагане на обществена
поръчка:
в): [...... ]
в) когато е приложимо, посочете името на
участващата група:
Обособени позиции
Отговор:
Когато е приложимо, означение на
[ ]
обособената/ите позиция/и, за които
икономическият оператор желае да направи
оферта:

Б: И н ф о р м а ц и я за п р е д с т а в и т е л и т е на и к о н о м и ч е с к и я

операто р

Ако е приложимо, моля, посочете името/narna 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:
Г...... 1
Пощенски адрес:
[.......]
Телефон:
[.......]
Ел. поща:
f...... 1
Ако е необходимо, моля да предоставите
[...... ]
подробна информация за представителството
(форми, обхват, цел...):

В: И н ф о р м а ц и я относно и зп о л зв а н е т о н а к а п а ц и т е т а н а д р у г и
Използване на чужд капацитет:
Икономическият оператор ще използва ли
капацитета на други субекти, за да изпълни
критериите за подбор, посочени в част IV, и

субекти

Отговор:
[]Да []Не

По-специално като част от група, консорциум, съвместно предприятие или други подобни.

4
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критериите и правилата (ако има такива),
посочени в част V по-долу?___________
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 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 гпя\
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:
Икономическият оператор възнамерява ли
да възложи на трети страни изпълнението
на част от поръчката?

Отговор:
[]Да []Не Ако да и доколкото е известно,
моля, приложете списък на предлаганите
подизпълнители:
Г....... 1___________________
Ако възлагащият орган или възложителят изрично изисква тази инфоомаиия в допълнение,
към информацията съгласно настоящия раздел, моля да предоставите информациятаJ
изисквана съгласно раздели А и Б от настоящата част и част III за всяка (категория)]
съответни подизпълнители.
1
Част III: Основания за изключване
А: О с н о в а н и я , с в ъ рза н и с н а к а за тел н и п ри с ъ д и

Член 57, параграф 1 от Директива 2014/24/ЕС съдържа следните основания за изключване:
1.
Участие в престъпна организация13:
2.
Корупция'4:
3.
Измама15:
4.
Терористични престъпления или престъпления, които са свързани с терористични
дейности16:
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 (OB L 300, 11.11.2008 r., 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, OB С
! 195, 25.6.1997 r., стр. 1, и вчпен 2, параграф 1 от Рамково решение 2003/568/ПВР на Съвета от 22 юли 2003 г.
I относно борбата с корупцията в частния сектор (OB L 192, 31.7.2003 r., cip. 54). Това основание за изключване
обхваща и корупцията съгласно определението в националното законодателство на възлагащия орган
| (възложителя) или на икономическия оператор.
i 15
По смисъла на член 1 от Конвенцията за защита на финансовите интереси на Европейските общности
(OB С 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 (OB L 164,22.6.2002 r., 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._______
______
______________ ______;__________
5

Иивестиромл ov,o в аш ото биЗощо

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД
ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД

О П Е Р А Т VI в И А П Р О Г Р А М А

ТРАНСПОРТ И
ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА

5.
Изпиране на пари или финансиране на тероризъм17
Детски труд и други форми на трафик на хора18
6______.
Основания, свързани с наказателни присъди Отговор:
съгласно националните разпоредби за
прилагане на основанията, посочени в
член 57, параграф 1 от Директивата:
Издадена ли е по отношение на
[] Да [] Не
икономическия оператор или на лице, което Ако съответните документи са на
е член на неговия административен,
разположение в електронен формат, моля,
управителен или надзорен орган или което
посочете: (уеб адрес, орган или служба,
има правомощия да го представлява, да взема издаващи документа, точно позоваване на
решения или да упражнява контрол в рамките документа):
на тези органи, окончателна присъда във
[ ..... ] [ ..... ] [ ..... ] [ ......f
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?
Ако „да“, моля посочете20:
а) дата на присъдата, посочете за коя от точки а)дата:[ ], буква(и): [ ], нричина(а):[ ]
1 — 6 се отнася и основанието(ята) за нея;
б) посочете лицето, което е осъдено [ ];
в) доколкото с пряко указано в присъдата:
б)
[
]
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
[] Да [] Не
оператор взел ли е мерки, с които да докаже
своята надеждност въпреки наличието на
съответните основания за изключване22
(„реабилитиране по своя инициатива“)?
Ако „да“, моля опишете предприетите
[...... ]
мерки23:
~*7
Съгласно определението в член 1 от Директива 20Ö5/60/EÖ 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 (OB L 309,25.11.2005.г!, стр; i 5).
,
■
. 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 (OB L 101, 15.4.2011 r., стр. 1).
19 '•
Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.
j
■
20
Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.
... .
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.
j 23
Като се има предвид естеството на извършените престьпления.(еднократни, повтарящи се,
I системни...), обяснението трябва да покаже адекватността на мерките, които ще бъдат предприети.

Иноостироно вьв Нашето бъдощо

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД
ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД

Б; О с н о в а н и я , с в ъ р за н и

ОПЕР АТИВНА ПРОГРАМА

ТРАНСПОРТ И
ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА

с п л а щ а н е т о на д а н ъ ц и и л и с о ц и а л н о о с и г у р и т е л н и в н о с к и

Плащане на данъци или
социалноосигурителни вноски:
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?________________________

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

Отговор:

Ü Да [] Не

Данъци

Социалноосигурителни
вноски

а) [...... ]
б) [ ]
в1)[]Да [] Не
[] Да [] Не
[.......]

а) [...... ]б) [....... ]
в1) [] Да [] Не
[ЗДаПНе
[ ....... ]

[...... 1

[ ....... ]

в2) [...]

в2) [ ...]

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

г)[]Д а[] Не
Ако „да“, моля,
опишете подробно:
[...... ]

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

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

Инвестирано във Витото бъдеще

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД
ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

о п е р а т и в н а

п р о г р а м а

ТРАНСПОРТ И
ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА

КОХЕЗИОНЕН ФОНД

В: О с н о в а н и я , с в ъ р за н и

с н ес ъ с то я те л н о с т , к о н ф л и к ти на и н т е ре с и и ли

п р о ф е с и о н а л н о н а р у ш е н и е 25

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 право може да е предвидено понятието „сериозно професионално нарушение“ дс\
обхваща няколко различни форми на поведение.
Информация относно евентуална
Отговор:
несъстоятелност, конфликт на интереси
или професионално нарушение
Икономическият оператор нарушил ли е,
П Да [] Не
доколкото му е известно, задълженията си в
Ако „да“, икономическият оператор взел
областта на екологичното, социалното или
ли
е мерки, с които да докаже своята
трудовото право26?
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 []Да[]Н е
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

25

Вж. член 57, параграф 4 от Директива 2014/24/ЕС
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
.
.
.
.
2 7
Вж. националното законодателство, съответното обявление или документацията за
обществената поръчка._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ i J _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ; _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2 6

8

Инввстиромв във Пешото бъдещо

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД
ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД

ОПЕРА ТИВНА ПРОГРАМА

ТРАНСПОРТ И
ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА

стопанската дейност при тези
обстоятелства28?
Ако съответните документи са на
I разположение в електронен формат, моля, (уеб адрес, орган или служба, издаващи
посочете:
документа, точпо позоваване на документа):
[ ..... и ...... ] [ ......If...... /
Икономическият оператор извършил ли е 0
Да
[]
Не,
тежко
професионално
нарушение29?
Ако „да“, моля, опишете подробно:
[...... ]
Ако
„да“,
икономическият
оператор
предприел ли е мерки за реабилитиране по
своя инициатива? [] Да [] Не
Ако „да“, моля опишете предприетите мерки:
г...... ]
Икономическият оператор сключил ли е []
Да
[]
Не
\ споразумения
с
други
икономически
оператори, насочени към нарушаване на
конкуренцията?
[-.]
Ако „да“, моля, опишете подробно:
Ако
„да“,
икономическият
оператор
предприел ли е мерки за реабилитиране по
своя инициатива? [] Да [] Не
Ако „да“, моля опишете предприетите мерки:
[...... 1
Икономическият
оператор
има
ли [] Да [] Не
информация за конфликт на интереси30,
свързан с участието му в процедурата за
1 възлагане
на
обществена
поръчка? [.••]
Ако „да“, моля, опишете подробно:
1Икономическият оператор или свързано с [] Да [] Не
! 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:
Случвало ли се е в миналото договор за [] Да [] Не
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? f...]
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 дерогацйя, дори ако икономическият оператор е в състояние да изпълни поръчката.
2 9
Ако е приложимо, вж. определенията в националното законодателство, съответното
обявление или в документацията за обществената поръчка.
..
3 0
Както е посочено в националното законодателство, съответното обявление или в
документацията за обществената поръчка. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

9

Инвестираме във Вашето бъдеще

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД
ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД

о п е р а т и в н а

п р о г р а м а

ТРАНСПОРТ И
ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА

Ако „да“, моля, опишете подробно:

Ако „да“, икономическият оператор
предприел ли е мерки за реабилитиране по
своя инициатива? [] Да [] Не
Ако „да“, моля опишете предприетиге мерки:
Г...... 1
Може ли икономическият оператор да [] Да [] Не
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?
Г: Д р у г и о с н о в а н и я за и зк л ю ч в а н е , к о и т о м о ж е д а б ъ д а т п р е д в и д е н и в н а ц и о н а л н о т о
ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА ВЪЗЛАГАЩИЯ ОРГАН ИЛИ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ НА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА

Специфични национални основания за
изключване
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 ши в
| документацията за поръчката са достъпни
1по електронен път, моля, посочете:
IВ случай че се прилага някое специфично
национално основание за изключване,
■икономическият оператор предприел ли е
1мерки за реабилитиране по своя инициатива?
| Ако „да“, моля опишете предприетите мерки:

Отговор:
[...][] Да [] Не

(уеб адрес, орган ши служба, издаващи
документа, точно позоваване на документа):
[ ......][ ...... ][■..... ][ ....../ '
[] Да [] Не

[...]

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

Иносстирпчв оьо Вашето бъйоща

ЕВРОПЕИСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД
ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД

О Л 1 Г*A t Н И Н А П Р 0 1 Р А М А

ТРАНСПОРТ И
ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА

Част IV: Критерии за подбор
Относно критериите за подбор (раздела илираздели А—Г от настоящата част)
икономическият оператор заявява, че
_______________________ а: О б щ о

у к а за н и е за в с и ч к и к р и т е р и и з а п о д б о р _______

Икономическият оператор следва да попълни тази информаиия само ако възлагашият орган
или възложителят е посочил в съответното обявление шш в документацията за поръчката,
посочена в обявлението, че икономическият оператор може да се ограничи до попълването й в
раздел а от част IV, без да трябва да я попълва в друг раздел на част IV:
Спазване на всички изисквани критерии за
Отговор:
подбор
Той отговаря на изискваните критерии за
[]Да[]Не
подбор:
А : ГОДНОСТ
Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите
за подбор са били изисквани от възлагащия орган шш 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:
(уеб адрес, орган или служба, издаващи
Ако съответните документи са на
документа, точно позоваване на документа):
разположение в електронен формат, моля,
[ ..... ] [ ......] [ ..... ] [ ......7
посочете:
2) При поръчки за услуги:
Необходимо ли е специално разрешение или
[] Да [] Не
членство в определена организация, за да
може икономическият оператор да изпълни
Ако да, моля посочете какво и дали
съответната услуга в държавата на
икономическият оператор го притежава: [...]
установяване?
[] Да [] Не

Ако съответните документи са на
разположение в електронен формат, моля,
посочете:

(уеб адрес, орган или служба, издаващи
документа, точно позоваване на документа):
/ ..... а ...... //
Ь ...... /

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 <п>стояние
Отговор:
11а) Неговият („общ“) годишен оборот за броя година: [ ...... ] оборот:[....... ][...] валута
финансови години, изисквани в съотве тното
година: [...... ] оборот:[....... ][...]валута
обявление или в документацията за поръчката, година: [...... ] оборот:[....... ][...]валута
|е както следва:
|
I32
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

Инвестираме във Вашето бъдеще

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД
ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД

и/или
16) 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:
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
26) 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:
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
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:
5) Застрахователната сума по неговата
застрахователна полица за риска
„професионална отговорност“ възлиза на:
Ако съответната информация е на
разположение в електронен формат, моля,
посочете:
6) Що се отнася до другите икономически

о п е р а т и в н а

п р о г р а м а

ТРАНСПОРТ И
ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА

(брой години, среден оборот):
[ ...... ]»[.......][...]валута
(уеб адрес, орган или служба, издаващи
документа, точно позоваване на документа):
[ ..... ][ ......][..... ] ( ......J
година: [ ...... ] оборот:[....... ][...]валута
година: [ ...... ] оборот:[....... ][...]валута
година: [ ...... ] оборот:[....... ][...]валута

(брой години, среден оборот):
[ ...... М .......][...]валута

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

(посочване на изискваното съотношение —
съотношение между х и у36— и стойността):
[•••],[...... F
(уеб адрес, орган или служба, издаващи
документа, точно позоваване на документа):
[■.... ] [ ..... ] [ ..... ] [ ......J
[...... U ....... ][...]валута
(уеб адрес, орган ши служба, издаващи
документа, точно позоваване на документа):
[ ..... ] [ ......] [ ..... ] [ ......]
[•••]

Само ако е разрешено в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.
Само ако е разрешено в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.
Например съотношението между активите и пасивите.
Например съотношението между активите и пасивите.
Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо._____ ._______ . • •
.
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OllRPATYlßMA ПРОГРАМА

ТРАНСПОРТИ
ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА

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 ши служба, издаващи
документа, точно позоваване на
документацията): [ ......][ ...... ][ ...... ][ ...... ]

В: Т е х н и ч е с к и и п р о ф е с и о н а л н и с п о с о б н о с т и
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
Брой години (този период е определен в
строителство:
обявлението или документацията за
През референтния период38 икономическият
обществената поръчка): [....... ]
оператор е извършил следните строителни
Строителни работи: [....... ]
дейности от конкретния вид:
Ако съответните документи относно
(уеб адрес, орган или служба, издаващи
доброто изпълнение и резултат от найдокумента, точно позоваване на документа):
важните строителни работи са на
[■..... ][ ...... ][■..... ] [ ......]
разположение в електронен формат, моля,
посочете:
16) Само за обществени поръчки за
Брой години (този период е определен в
доставки и обществени поръчки за
обявлението или документацията за
услуги.
През референтния период39 икономическият
Описание
Суми
Дати Получате
оператор е извършил следните основни
ли
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 мастни субекти40:____________
2) Той може да използва следните технически [..... J
лица или органи41, особено тези, отговарящи
за контрола на качеството:
При обществените поръчки за строителство
Г..... 1
I
38

Възлагащите органи могат да изискат наличието на опит до пет години и да приемат опит отпреди '

повече от пет години.
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
39

'публичните и частните клиенти за съответните доставки или услуги.
t41
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 ,
!отделниЕЕДОП.
,':i. :.1-< '
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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
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?
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:
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:

9) Следните инструменти, съоръжения или
1техническо оборудване ще бъдат на негово
разположение за изпълнение на договора:

ОП ЕРА ТИВНА ПРОГРАМА

ТРАНСПОРТ И
ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА

[...... ]

[...... ]

[] Да [] Не

а) [...... ]

б) 1...... ]
[...... ]

Година, средна годишна численост на състава:
[...... ],[.......],
[...... и .......],
[...... ],[.......]>
Година, брой на ръководните кадри:
[...... ],[....... ],
[...... ],[.......],
1...... и ....... 1
[...... ]

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; _____

Икиостиръмо във Пешото бъдеще
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10) Икономическият оператор възнамерява
евентуално д а възлож и на подизпълнител43
изпълнението на следната част (процентно
израж ение) 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:
12) За обществени поръчки за доставки:
Икономическият оператор може ли да
представи изискваните сертиф икати,
изготвени от официално признати

о г н р л т в и А

ПРОГРАМА

ТРАНСПОРТ И
ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА

[ ...... ]

[...][] Да [] Не

[]Да[] Не
(уеб адрес, орган или служба, издаващи
документа, точно позоваване на
документа)-. [ ......] [ ......][ ...... ] [ ......]
[] Да [] Не

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:
Г: С т а н д а р т и

[...]

(уеб адрес, орган или служба, издаващи
документа, точно позоваване на документа):
1..... If...... If...... If...... /

за о с и г у р я в а н е н а к а ч е с т в о т о и с т а н д а р т и за е к о л о г и ч н о у п р а в л е н и е

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 Отговор:
стандарти за екологично управление
j Икономическият оператор ще може ли да
[] Да [] Не
представи сертиф икати, изготвени от
независими органи и доказващи, че
1 икономическият оператор отговаря на
стандартите за осигуряване на качеството,
1 включително

I

тези за достъпност за хора с

’43
Ако икономическият оператор е решил да възложи подизггьлнението. 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 тъгоре.__________ • _________________ ; ■ •. •_____ •.
15

Инвестираме във Вашето бъдещо
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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:
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:

о п е р а т и в на п р о г р а м а

ТРАНСПОРТ И
ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА

[...... ] [ ....... ]

(уеб адрес, орган т и служба, издаващи
документа, точно позоваване на документа):
[ ..... If...... и ...... и - ...../
[] Да [] Не

[...... ] [.......]

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

_______________ 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 партньорство за иновации:________ ____________________ - ______
Икономическият оператор декларира, че:
| Намаляване на броя
Отговор:
j Той изпълнява целите и
[...... ]
недискриминационните критерии или
] правила, които трябва да бъдат приложени, за
да се ограничи броят на кандидатите по
[...][] Да [] Не45
'следния начин:
1В случай, че се изискват някои сертификати
!или други форми на документални
(уеб адрес, орган или служба, издаващи
доказателства, моля, посочете за всеки от тях,
документа, точно позоваване па
дали икономическият оператор разполага с
документацията)-. [ ..... ][ ......][..... ][......] 46
изискваните документи:
!Ако някои от тези сертификати или форми
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ОПЕРА Ш в Н Л ПРОГРАМА

ТРАНСПОРТИ
ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА

на документални доказателства са на
разположение в електронен формат44, моля,
посочете за всички от тях:
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.
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 ши възложителят може да получи придружаващите документи чрез пряк
достъп до съответната национална база данни във всяка държава членка, която е достъпна
безплатно47; ши
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 А] 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): [...... ]

45
46
44

Моля да се повтори толкова пъти, колкото с необходимо.
Моля да се повтори толкова пъти, колкото с необходимо.
Моля, посочете ясно към кой документ се отнася отговорът.

При условие, че икономическият оператор е предоставил необходимата информация {уеб адрес, орган
или служба, издаващи документа, точно позоваване надокументацията), 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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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД
ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД

О Пt Р АТИ 0 ИА ПРОГРАМА

ТРАНСПОРТ И
ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА

ОБРАЗЕЦ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2а
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

(Техническото предложение се представя за всяко от двете МПС 6+1 с висока проходимост кат )
настоящото приложение се попълва за всяко МПС поотделно. Двете МПС 6+1 места с висока проходимосп
трябва да бъдат от един и същи модел и марка)

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН/.
ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Доставка на фабрично нови моторни превозни средства за
I нуждите на Управляващия орган по Оперативна програма „Транспорт и транспортна
инфраструктура“ 2014-2020 г.“, Обособена позиция 1: „Доставка на два броя нови
МПС 6+1 места с висока проходимост“;.
!
|

ОТ:______________________________________________________________________
(наименование на участника)

I

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Нашето предложение по отношение на откритата процедура за възлагане на
обществена поръчка е предмет: „Доставка на фабрично нови моторни превозни средства
за нуждите на Управляващия орган по Оперативна програма „Транспорт и
транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г.“ по Обособена позиция 1: „Доставка на два
броя нови МПС 6+1 места с висока проходимост“, е:

I

1. Марка:_______________________

Модел:__________________________

|

Тип, вариант, версия................................................................................... 49

I

Номер на одобрение на ти п а....................................................................... 50
Със следните технически иараметри, в съответствие с изискванията на техническата
спецификация на Възложителя:

№
1
1.1
1.2

Изискване на Възложителя
Техническа
мярка
стойност
характеристика
ДВИГАТЕЛ
ш ж
kw
Максимална мощност
минимум 140
Вид гориво
Дизел/Бензин

Предложение
на участника

ш ш ш ж

45 Типът, вариантът и версията са съгласно Сертификата за ЕО одобряване на гипа превозно средство,
'приложен към настоящото Техническо предложете.
50 Номерът на одобрение на типа е съгласно Сертификата за ЕО одобряване на типа превозно средство,
(приложен към настоящото Техническо предложение.

|
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД
ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД

№.
1.3
1.4

2.2
2.3
2.4

2.5
2.6
2.7

2.8

3.2
3.3
3.4

3.5

ОЛ1Р АТИНМА ПРОГРАМА

ТРАНСПОРТ И
ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА

Изискване на Възложителя
Техническа
мярка
стойност
характеристика
Ниво
6W*/VI С**
Екологична категория
(Евро)
задвижване на четирите
Задвижване
(4x4)
колела
ХОДОВА ЧАСТ
Скоростна кутия
Автоматична / механична
Сервоусилвател на
Да
спирачките_______
Просвет
шгп
минимум 200
Антиблокираща
спирачна система (ABS)
Да
+ Спирачен асистент
Електронна
стабилизираща система
Да
(ESP)
Предни и задни паркинг
Да
сензори_______________
Система за поддържане
на постоянна скорост
Да
(Авто-пилот)__________
Система за следене и
сигнализиране на водача
при поява на превозно
Да
средство в мъртвата зона
на видимост
Резервна гума с джанта
КУПЕ и
ОБОРУДВАНЕ
4+]***
Врати
6+1 - пълноразмерни
Места за сяданс
бр.
седалки
Подлакътници само на
първи ред седалки (ред
Да
на водача на MIIC)
Волан
ляв
Навигационна система с
включена карта за
Република България,
асистент на български
Да
език(фабрично
инсталирана или
допълнително
оборудвана)

Предложение
на участника

19

Имввстироио във йошото бъдоща

ЕВРОПЕИСКИ СЪЮЗ
ОПЕРАГНПНА ПРОГРАМА

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД
ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД

ТРАНСПОРТ И
ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА

Изискване на Възложителя
Техническа
; JVa - "
мярка
характеристика
3.6
Озвучителна система
Предни и задни
3.7
електрически стъкла
Тонирани задни стъкла
3.8
Предни въздушни
възглавници за водача и
3.9
пътника до водача
Странични въздушни
3.10 възглавници за предните
места
Въздушни възглавници
тип завеса минимум за
3.11
първи и втори ред
седалки
Алармена система с
централно заключване с
3.12 дистанцинно
управление,
имобилайзер
3.13
Фарове против мъгла
Автоматични дневни
3.14
светлини
Климатична система с
възможност за
3.15
независимо регулиране
за първия и втория ред
седалки
Кожена тапицерия на
3.16
седалките

3.17

Цвят

3.18

Минимален гаранционен
срок на
антикорозионното
покритие на купето

Предложение ;
на участника
стойност

:

Да
Да
Да
Да

Да

Да

Да

Да
Да

Да

Да

Препоръчителните цветове са:
Бял/сив/черен/
тъмносин/тьмносив/тъмно-кафяв
както
и
нюанси
на
горепосочените цветове и/или
металик

години

8

*Изисква се, когато двигателят на превозното средство е одобрен съгласно изискванията на Регламент (ЕО) №
715/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2007 година за типово одобрение на моторни
|превозни средства по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 5
'и Евро 6) и за достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства (OB, L
1171/2007).
20
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД
ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД

ОПЕРАТИВНА п р о г р л

ТРАНСПОРТ И
ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА

** Изисква се, когато двигателят на превозното средство е одобрен съгласно изискванията Регламент (ЕО) Че
595/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 година за одобрението на типа на моторни
превозни средства и двигатели по отношение на емисиите от тежки превозни средства (Евро VI) и за достъпа
до информация за ремонта и техническото обслужване на превозните средства и за изменение на Регламент
(ЕО) № 715/2007 и Директива 2007/46/ЕО и за отмяна на директиви 80/1269/ЕИО, 2005/55/ЕО и 2005/78/Ep
(OB, L 188/2009).
***изразът „+1“ се отнася за вратата на багажното отделение;

2.

Срокът за доставка на предлаганото МПС 6+1 места с висока проходимост е 120 (сто
и двадесет) календарни дни след датата на подписване на договора за доставка,
срокът за регистрация в КАТ е до 20 (двадесет) календарни дни, считано от датата н
подписване на приемо-предавателния протокол, с който е удостоверена доставката.
3. Предлаганото от нас МПС 6+1 места с висока проходимост е ново и неупотребявано.
4. Смесеният разход на гориво за предлаганото от нас МПС 6+1 места с висок^
проходимост е ................................ (словом:..................... ) литра/100 км.
5. Емисиите на замърсители за предлаганото от нас МПС 6+1 места с висок;
проходимост са както следва:
5.1 Емисиите на въглероден диоксид (СОг) с а ........... (словом:......................) kg/km
5.2 Емисиите на азотни оксиди (NOx) с а ....................(словом:......................) g/km.
5.3 Емисиите
на
неметанови
въглеводороди
(NMHCj
са....................(словом:..................... ) g/km. (за превозни средства с дизелов
двигател и референтна маса, надвишаваща 2610 кг., които са с одобрение по
Регламент (ЕО) № 595/2009 се посочват данните за емисиите за ТНС в g/km)
5.4 Емисиите на прахови частици с а ....................(словом:..................... ) g/km.
6. При сключване на договор за доставка, доставеното от нас МПС 6+1 места с висока
проходимост, ще бъде предадено в окомплектован вид както следва:
6.1 оборудвано с обезопасителен триъгълник, аптечка, пожарогасител и
светлоотразителна жилетка (съгласно Закона за движение по пътищата);
6.2 окомплектовано, съгласно изискванията на производителя, с комплект ключове,
резервна гума, комплект инструменти за смяна на гуми и др.;
6.3 с извършен предпродажбен сервиз;
6.4 заредено с всички необходими за експлоатацията му течности и материали;
6.5 с 2 комплекта гуми - един комплект зимни автомобилни гуми и един комплект
летни автомобилни гуми. Единият комплект е монтиран на МПС-то при
доставката;
6.6 на видно място на МПС-то ще бъдат поставени стикери, като ще бъдат
брандирани на двете предни врати на автомобила със знамето на Европейския
съюз с надписи „Европейски съюз“ и „Европейски фонд за регионално
развитие“ и общото (единно) лого на Европейските структурни и
инвестиционни фондове в Република България, с надпис „Оперативна програма
„Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г.“., съгласно
изискванията за графичен лого стандарт на програмите, финансирани по
Европейските структурни и инвестиционни фондове.
7. При сключване на договор за доставка, във връзка с доставеното от нас МПС 6+1
места с висока проходимост, ще бъдат представени следните съпътстващи
документи:
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ТРАНСПОРТ И
ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА

7.1

необходимите за регистрацията на МПС документи, включително документи з
платени данъци, мита, такси, фактури и приемо-предавателни протоколи;
7.2 валиден ЕО сертификат за съответствие, гаранционна и сервизна книжка,
паспорти или други документи от производителя, съдържащ технически данш:
и характеристики;
7.3 инструкция за експлоатация на български език, както и документация
съдържаща препоръки за правилна експлоатация;
7.4 списък на оторизираните за гаранционно (сервизно) обслужване т
автомобилите сервизни бази в страната.
8. При сключване на договор за доставка, доставеното от нас МПС 6+1 места с висока!
проходимост, ще бъде регистрирано от Изпълнителя в КАТ с постоянна регистрация
на името на Възложителя;
9. Гаранционна (сервизна) поддръжка:
9.1
Гаранционният срок, който предлагаме за МПС 6+1 места с висока
проходимост е ................ (словом:................) месеца или
(словом:...............................) км. изминат пробег, което събитие настъпи първо,
считано от датата на двустранно подписания протокол за регистрация на|
МПС-то в КАТ. Обхватът на гаранционната (сервизна) поддръжка включва
пълната гаранция на производителя към крайни клиенти за МПС 6+1 места с
висока проходимост.
9.2
При извършване на гаранционното обслужване / поддръжка ще се влагат само
оригинални резервни части, материали и консумативи за конкретното
превозно средство.
9.3
За периода на валидност на гаранцията на МГ1С 6+1 места с висока
проходимост, сме длъжни да осигурим преглед на автомобила от свои
квалифицирани представители в срок от 24 часа от получаване на
рекламационното съобщение от Възложителя (изпратено по факс, телефон,
електронна поща или обикновена поща).
9.4
При настъпване на повреди или установяване на скрити дефекти, имащи
гаранционен характер в рамките на периода на гаранционната (сервизна)
поддръжка, нашият максимален срок за отстраняването им е до 3 работни дни
от предоставяне на автомобила в оторизиран сервиз при налична на склад нова
резервна част за подмяна и до 10 работни дни при положение, че няма на
склад резервната част, обект на гаранцията, считано от датата на
констатирането й.
9.5
При невъзможност за отстраняване на настъпила повреда / дефект се
задължаваме в срок от 60 (шестдесет) дни да осигурим на Възложителя
оборотен МПС 6+1 места с висока проходимост от същия или подобен клас,
до пълното отстраняване на повредата / дефекта, като гаранционният срок на
МПС, в процес на поправяне, се удължава със срока през който е траело
отстраняването на повредата.
1риложения:
1 Заверено копие от оторизационно писмо или договор или пълномощно или друг
документ (валиден към крайния срок на подаване на офертата), издаден от
производителя или официален негов представител, с който участникът доказва
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ТРАНСПОРТ И
ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА

права за представителство и търговия на предлаганото от него фабрично нов:*
МПС 6+1 места с висока проходимост.
Електронно копие от валиден Сертификат за ЕО одобряване на типа превозно
средство за типа, към когото принадлежи предлаганите нови МПС 6+1 места о
висока проходимост (съгласно приложение № 7 на Наредба №60/24.04.2009 г. за
одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета, която
въвежда
изискванията
на
Директива
2007/46/ЕО
в
националното
законодателство). Гореописаният Сертификат за ЕО одобряване на типа
трябва да бъде представен на електронен носител (CD), в PDF формат, в
цялост (а не извадка), заедно с всичките му прилооюения.
Описание от участника на предлаганата от него гарандионна (сервизна
поддръжка;

Техническото предложение следва да съдържа информация по всички
показатели, заложени като изисквания в техническата спецификация към
документацията. Техническото предложение се представя за всяко от двете МПС6+1
с висока проходимост като настоящото приложение се попълва за всяко МПС
поотделно.
При наличие на празни/ непопълнени полета в колона „Предложение на участника"
или на друго място в техническото предложение, участникът се отстранява от участие.
В случай на разминаване между техническите характеристите, посочени в
настоящото Техническо предложение и Сертификата за ЕО одобряване на типа, се|
считат за валидни тези от Сертификата за ЕО одобряване на типа.

Дата:........................
Упълномощен да подпише от името на : .........................................................................
(изписва се името на участника)
(изписва се името на упълномощеното лице и
длъжността)
Подпис и печат:
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД
ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД

ОП ЕРАТИенА ПРОГРАМА

ТРАНСПОРТ И
ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА

ОБРАЗЕЦ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 26
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
С ПРЕДМЕТ: „Доставка на фабрично нови моторни превозни средства за нуждите на
Управляващия орган по Оперативна програма „Транспорт и транспортна
инфраструктура“ 2014-2020 г.“ по Обособена позиция № 2: „Доставка на един брой
ново МПС 8+1 места“.
ОТ:
(наименование на участника)

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Нашето предложение по отношение на откритата процедура за възлагане на
обществена поръчка с предмет: „Доставка на фабрично нови моторни превозни средств
за нуждите на Управляващия орган по Оперативна програма „Транспорт и!
транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г.“ по Обособена позиция № 2: „Доставка на
един брой ново МПС 8+1 места“, е:
1. Марка:_

Модел:

Тип, вариант, версия................................................................................... 51
Номер на одобрение на типа.......................................................................52

Със следните технически параметри, в съответствие с изискванията на техническата
спецификация на Възложителя:

№

1.1
1.2

LL

1

Изискване на Възложителя
Техническа
мярка
стойност
характеристика
555
ДВИГАТЕЛ
kW
Максимална
минимум 110
мощност
Вид гориво
Дизел/Бензин
6W*/VI С**
Екологична
Ниво

Предложение
на участника

51 Типът, вариантът и версията са съгласно Сертификата за ЕО одобряване на типа превозно средство,
'приложен към настоящото Техническо предложение.
I 52 Номерът на одобрение на типа е съгласно Сертификата за ЕО одобряване на типа превозно средство,
приложен към настоящото Техническо предложеше.
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ЕВРОПЕИСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД
ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД

№

3.5
3.6

Врати

2.3

2.4

2.5

3.1
3.2
3.3
3.4

3.7

3.8

ТРАНСПОРТ И
ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА

Изискване на Възложителя
Техническа
мярка
характеристика
категория
Скоростна кутия
Сервоусилвател на
спирачките
Антиблокираща
спирачна
система
(ABS) + Спирачен
асистент
Тракшън контрол
(Електронна
стабилизираща
система (ESP) или
еквивалент)______
Резервна гума е
джанта
КУПЕ
ОБОРУДВАНЕ
Товарно отделение
Места за сядане
Седалка на водача с
облегалка
Регулируеми
подглавници
Волан

2.2

ОП ЕРА ТИВНА ПРОГРАМА

Отделението
за
водача
да
е
отворено,
без
преграда___________
Навигационна
система с включена
карта за Република
България, асистент
на български език
(фабрично
инсталирана
или
допълнително
оборудвана)

стойност

Предложение
на участника

Автомати чна/механ и чна

Да

Да

Да

Да

8+1бр. обособени седалки

Да
Да

бр.

ляв
минимум 4
(лява и дясна в кабината на
водача, странична плъзгаща
врата отдясно и задна врата/и)

Да

Да
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ЕВРО ПЕЙСКИ СЪ Ю З
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД
ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД

№

3.9

3.10
3.11
3.12

3.13

3.14
3.15

3.16

3.17

OniPAIItUM*

ПРОГРАМА

ТРАНСПОРТ И
ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА

Изискване на Възложителя
Техническа
мярка
стойност
характеристика
Юшматична система
Да
с
независимо
регулиране
на
предната и задната
част
Озвучителна
Да
система
Предни
Да
електрически стъкла
Предни
въздушни
Да
възглавници
Алармена система с
централно
заключване
с
Да
дистанцинно
управление,
имобилайзер
Фарове
против
Да
мъгла
Задни
паркинг
Да
сензори
Препоръчителните цветове са:
Бял/сив/черен/
тьмносин/гьмносив/тъмноЦвят
кафяв както и нюанси на
горепосочените цветове и/или
металик
Минимален
гаранционен срок на
години
8
антикорозионното
покритие на купето

Предложение j
на участника

I

♦Изисква се, когато двигателят на превозното средство е одобрен съгласно изискванията на Регламент (ЕО) №
715/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2007 година за типово одобрение на моторни
превозни средства по отношение на емисиите от леки превозни средс тва за превоз на пътници и товари (Евро 5
и Евро 6) и за достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства (OB, L i
171/2007).
** Изисква се, когато двигателят на превозното средство е одобрен съгласно изискванията Регламент (ЕО) №
595/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 година за одобрението на типа на моторни
превозни средства и двигатели по отношение на емисиите от тежки превозни средства (Евро VI) и за достъпа
до информация за ремонта и техническото обслужване на превозните средства и за изменение на Регламент
(ЕО) № 715/2007 и Директива 2007/46/ЕО и за отмяна на директиви 80/1269/ЕИО, 2005/55/ЕО и 2005/78/ЕО
(OB, L 188/2009).

2. Срокът за доставка на предлаганото МПС 8+1 места е 120 (сто и двадесет)
календарни дни след датата на подписване на договора за доставка, а срокът за

Инвостираме във Вашето бъдещо

ЕВРОПЕЙСКИ Ф О НД

ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД

3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

о п ерати вн а п ро грам а

ТРАНСПОРТ И
ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА

регистрация в КАТ е до 20 (двадесет) календарни дни, считано от датата н е
подписване на приемо-предавателния протокол, с който е удостоверена доставката.
Предлаганото от нас МПС 8+1 места е ново и неупотребявано.
Смесеният разход на гориво за предлаганото от нас МПС 8+1 места е
.................................(словом:..................... ) литра/100 км.
Емисиите на замърсители за предлаганото от нас МПС 8+1 места са както следва:
5.1 Емисиите на въглероден диоксид (СОг) с а ........... (словом:..................... ) kg/km.
5.2 Емисиите на азотни оксиди (NOx) с а ....................(словом:......................) g/km.
5.3 Емисиите
на
неметанови
въглеводороди
(NMHC)
са....................(словом:..................... ) g/km. (за превозни средства с дизелов
двигател и референтна маса, надвишаваща 2610 кг., които са с одобрение по
Регламент (ЕО) № 595/2009 се посочват данните за емисиите за ТНС в g/km).
5.4 Емисиите на прахови частици с а ....................(словом:..................... ) g/km.
При сключване на договор за доставка, доставеното от нас МПС 8+1 места, ще бъде
предадено в окомплектован вид както следва:
6.1 оборудвано е обезопасителен триъгълник, аптечка, пожарогасител и
светлоотразителна жилетка (съгласно Закона за движение по пътищата);
6.2 окомплектовано, съгласно изискванията на производителя, с комплект ключове,
резервна гума, комплект инструменти за смяна на гуми и др.;
6.3 с извършен иредпродажбен сервиз;
6.4 заредено с всички необходими за експлоатацията му течности и материали;
6.5 с 2 комплекта гуми - един комплект зимни автомобилни гуми и един комплект
летни автомобилни гуми. Единият комплект е монтиран на МПС-то при
доставката;
6.6 на видно място на МПС-то ще бъдат поставени стикери, като ще бъдат
брандирани на двете предни врати на автомобила със знамето на Европейския
съюз с надписи „Европейски съюз“ и „Европейски фонд за регионално
развитие“ и общото (единно) лого на Европейските структурни и
инвестиционни фондове в Република България, с надпис „Оперативна програма
„Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г с ъ г л а с н о
изискванията за графичен лого стандарт на програмите, финансирани по
Европейските структурни и инвестиционни фондове.
При сключване на договор за доставка, във връзка с доставеното от нас МПС 8+1
места, ще бъдат представени следните съпътстващи документи:
7.1 необходимите за регистрацията на МПС документи, включително документи за
платени данъци, мита, такси, фактури и приемо-предавателни протоколи;
7.2 валиден ЕО сертификат за съответствие, гаранционна и сервизна книжка,
паспорти или други документи от производителя, съдържащ технически данни
и характеристики;
7.3 инструкция за експлоатация на български език, както и документация,
съдържаща препоръки за правилна експлоатация;
7.4 списък на оторизираните за гаранционно (сервизно) обслужване на автомобила
сервизни бази в страната.
При сключване на договор за доставка, доставеното от нас МПС 8+1 места, ще бъде
регистрирано от Изпълнителя в КАТ с постоянна регистрация на името на
Възложителя;
Гаранционна (сервизна) поддръжка
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Гаранционният срок, който предлагаме за МПС 8+1 места е ..............
(словом:................) месеца или .................... (словом:...............................) км
изминат пробег, което събитие настъпи първо, считано от датата нг
двустранно подписания протокол за регистрация на МПС-то в КАТ. Обхватът
на гаранционната (сервизна) поддръжка включва пълната гаранция нг
производителя към крайни клиенти за МПС 8+1 места.
При извършване на гаранционното обслужване / поддръжка ще се влагат само
оригинални резервни части, материали и консумативи за конкретното
превозно средство.
За периода на валидност на гаранцията на МПС 8+1 места, сме длъжни да
осигурим преглед на автомобила от свои квалифицирани представители в срок
от 24 часа от получаване на рекламационното съобщение от Възложителя
(изпратено по факс, телефон, електронна поща или обикновена поща).
При настъпване на повреди или установяване на скрити дефекти, имащи
гаранционен характер в рамките на периода на гаранционната (сервизна)
поддръжка, нашият максимален срок за отстраняването им е до 3 работни дни
от предоставяне на автомобила в оторизиран сервиз при налична на склад нова
резервна част за подмяна и до 10 работни дни при положение, че няма на
склад резервната част, обект на гаранцията, считано от датата на
констатирането й.
При невъзможност за отстраняване на настъпила повреда / дефект се
задължаваме в срок от 60 (шестдесет) дни да осигурим на Възложителя
оборотен МПС 8+1 места ог същия или подобен клас, до пълното
отстраняване на повредата / дефекта, като гаранционният срок на МПС, в
процес на поправяне, се удължава със срока през който е траело
отстраняването на повредата.

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

I
Приложения:
1

|
2

3

Заверено копие от оторизационно писмо или договор или пълномощно или друг
документ (валиден към крайния срок на подаване на офертата), издаден от
производителя или официален негов представител, с който участникът доказва
права за представителство и търговия на предлаганото от него фабрично ново
МПС 8+1 места.
Електронно копие от валиден Сертификат за ЕО одобряване на типа превозно
средство за типа, към когото принадлежи предлаганото ново МПС 8+1 места
(съгласно приложение № 7 на Наредба №60/24.04.2009 г. за одобряване типа на
нови моторни превозни средства и техните ремаркета, която въвежда
изискванията на Директива 2007/46/ЕО в националното законодателство).
Гореописаният Сертификат за ЕО одобряване на типа трябва да бъде
представен на електронен носител (CD) в PDF формат, в цялост (а не извадка),
заедно с всичките му приложения.
Описание от участника на предлаганата от него гаранционна (сервизна)
поддръжка;
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД
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ТРАНСПОРТИ
ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА

Техническото предложение следва да съдържа информация по всички
показатели, заложени като изисквания в техническата спецификация към
документацията.
При наличие па празни/ непопълнени полета в колона „Предложение на участника”
или на друго място в техническото предложение, участникът се отстранява от участие.
В случай на разминаване между техническите характеристите, посочени в
настоящото Техническо предложение и Сертификата за ЕО одобряване на типа, се
считат за валидни тези от Сертификата за ЕО одобряване на типа.
Дата:........................
Упълномощен да подпише от името на : .........................................................................
(изписва се името на участника)
(изписва се името на упълномощеното лице и
длъжността)
Подпис и печат:
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ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

ТРАНСПОРТ И
ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА

Образец № 5а
До
Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
гр. София 1000, ул. „Дякон Игнатий” № 9-11
Наименование на Участника:
Седалище по регистрация:
BIC; IB AN:
Булстат номер /ЕИК/:
Точен адрес за
кореспонденция:
Телефонен номер:
Факс номер:
Лице за контакти:
имейл:

(държава, град, пощенски код, улица, №)

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от
(име на участника)
представляван/о от
в качеството му на
(длъжност)
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Във връзка с представената от нас оферта за участие в обявената от Министерството
на транспорта, информационните технологии и съобщения процедура за участие в открита
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на фабрично нови
моторни превозни средства за нуждите на Управляващия орган по Оперативна
програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г.“ по Обособена
позиция № 1: „Доставка на два броя нови МПС 6+1 места с висока проходимост“,
Ви представяме следното ценово предложение:
Цена за един брой фабрично ново МПС 6+1 места с висока проходимост с включена
регистрация в КАТ
марка.

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

модел...........................

(iсловом.............................................. ), без включен ДДС
(iсловом.............................................. ), с включен ДДС
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Цена за един брой фабрично ново МПС 6+1 места с висока проходимост с включена
регистрация в КАТ
марка.

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

модел...........................

(словом.............................................. ), без включен ДДС
(iсловом.............................................. ), с включен ДДС

Обща цена за два броя фабрично нови МПС 6+1 места с висока проходимост с включена
регистрация в КАТ
................................(словом................................................), без включен ДДС
................................(словом................................................), с включен ДДС
Тази цена не подлежи на промяна и включва всички разходи за изпълнение на
поръчката в т. ч. всички дължими данъци, такси и други плащания съгласно действащото
Iзаконодателство.
При условие, че бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка, ние сме
съгласни да представим гаранция за изпълнение на задълженията по договора в размер на
5% от стойността на договора, без ДДС.
Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от
Вас обществена поръчка. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без
възражения.

С уважение,
Подпис и печат
(име, фамилия и длъжност на представляващия участника)

Дата
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Имвостирамо във Вашото бъдощо

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ОПЕРАТ ЙОНА ПРОГР АМА

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД
ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД

ТРАНСПОРТ И
ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА

Образец № 56

До
Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
гр. София 1000, ул. „Дякон Игнатий” № 9-11
Наименование на Участника:
Седалище по регистрация:
BIC; IBAN:
Булстат номер /ЕИК/:
Точен адрес за
кореспонденция:
Телефонен номер:
Факс номер:
Лице за контакти:
имейл:

(държава, град, пощенски код, улица, №)

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
о т ........................................................................................................................................ .
(име на участника)
представляван/о о т ......................................................................................................................... .
в качеството му на .........................................................................................................................
(длъжност)
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Във връзка с представената от нас оферта за участие в обявената от Министерството
на транспорта, информационните технологии и съобщения процедура за участие в открита
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на фабрично нови
моторни превозни средства за нуждите на Управляващия орган по Оперативна
програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г.“ по Обособена
позиция № 2: „Доставка на един брой ново МПС 8+1 места
Ви представяме следното ценово предложение:
Цена за един брой фабрично ново МПС 8+1 места с включена регистрация в КАТ
марка......................................

модел.......................................

.................................(словом................................................ ), без включен ДДС
I................................ (словом................................................ ), с включен ДДС
32

Инвестираме във Вашето бъдеше

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД
ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

ТРАНСПОРТИ
ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА

Тази цена не подлежи на промяна и включва всички разходи за изпълнение на
поръчката в т. ч. всички дължими данъци, такси и други плащания съгласно действащото
законодателство.
При условие, че бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка, ние сме
съгласни да представим гаранция за изпълнение на задълженията по договора в размер на
5% от стойността на договора, без ДДС.
Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от
Вас обществена поръчка. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без
възражения.

С уважение,
Подпис и печат __ ___________________________
(име, фамилия и длъжност на представляващия участника)

Д ат а _______

Инвестираше във Вашето бъдещо

ЕВРОПЕИСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД
ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД

О П Е Р А Т 11 О М А П Р О Г Р А М А

ТРАНСПОРТ И
ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА

Образец № 3(а,б)

ДЕКЛАРАЦИЯ
за приемане на условията в проекта на договор

Долуподписаният/ата
(собствено, бащино и фамилно име)
в качеството си н а ___________ н а ____________________________със седалище и адрес на
управление гр._______________________, вписано в Търговския регистър с ЕИК
тел.:

факс:

и адрес за кореспонденция:._

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. Запознат съм с всички условия и предмета на настоящата поръчка.
2. Запознат съм с обекта и с всичките особености, които могат да бъдат от значение при
подготовката на офертата ни.
3. Задължавам се да спазвам условията за участие в процедурата и всички действащи
технически норми и стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката.

(дата на подписване)

ДЕКЛАРАТОР:___________
(подпис)
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Ихвостироио оъи Вошото бъдошв

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
OnCPAlVtOHA ПРОГРАМА

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД
ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД

ТРАНСПОРТ И
ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА

Образец № 4(а,б)

ДЕКЛАРАЦИЯ
за срок на валидност на офертата

Дол уподп исан ия г/ата_
(собствено, бащино и фамилно име)

в качеството си н а ___________ н а ____________________________със седалище и адрес на
управление гр._______________________, вписано в Търговския регистър с ВИК
________________ , тел.: ___________ , факс: ___________ и адрес за кореспонденция:

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
С подаване на настоящата оферта декларираме, че сме съгласни валидността на
нашата оферта да бъде 6 (шест) месеца от датата, която е посочена за дата на получаване на
офертата посочена в обявлението за процедурата.

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

(дата на подписване)

ДЕКЛАРАТОР:______
(подпис)

