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в публично състезание за възлагане на обществена поръчка по ЗОП
Наименование
на поръчката:

Осигуряване на GPS услуги за проследяване
автомобилния парк на Булгартрансгаз ЕАД

Референтен №
на поръчката:

180-118

на

Офертата се изготвя и представя на български език, освен когато възложителят е допуснал
в обявлението за обществената поръчка, офертата да се представя на официалния език на
съответната страна, когато поръчката е с място на изпълнение извън страната. Офертата
се изготвя и представя при спазване на законовите изисквания, както и на условията и
изискванията на документацията за участие в процедурата.
1. Всеки участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка има право да
представи само една оферта.
1.1. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг
участник, не може да подава самостоятелно оферта.
1.2. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо
лице може да участва само в едно обединение.
1.3. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.
2. Документите, свързани с участието в процедурата, се представят от участника, или от
упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга
с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от възложителя, като същите
се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват:
➢ наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е
приложимо;
➢ адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес;
➢ наименованието на поръчката, а когато е приложимо – и обособените позиции, за
които се подават документите.
2.1 Опаковката включва:
2.1.1 документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП:
➢ електронен единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП) за
участника в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя;
➢ еЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за
всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в
изпълнението на поръчката - когато е приложимо;
➢ документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо;
➢ документите по чл. 37, ал. 4 от ППЗОП, когато е приложимо;
;
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➢ доказателства за поетите от подизпълнителите задължения (ако е приложимо).
➢ документи за поетите от третите лица задължения, че участникът ще разполага с
техните ресурси (ако е приложимо).
Списък по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 44, ал. 1 от
ППЗОП.
2.1.2

документите по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП:

Оферта, която включва:
➢ техническо предложение, съдържащо:
а) документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният
представител на участника;
б) предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации
и изискванията на възложителя;
в) декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;
г) декларация за срока на валидност на офертата;
д) декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци
и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд,
когато е приложимо;
е) мостри, описание и/или снимки на стоките, които ще се доставят, когато е приложимо.

Когато се представят мостри, същите трябва да са опаковани отделно и да са обозначени
по начин, от който да е видно кой ги представя, а когато е приложимо – и за коя обособена
позиция се отнасят, като същите са поставени в опаковката.
ж) друга информация и/или документи, изискани от възложителя, когато това се налага от
предмета на поръчката
➢ опис на представените документи
2.1.3 отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“,
който съдържа ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП.
Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, се представя една
запечатана, непрозрачна опаковка, в която за всяка от позициите се представят поотделно
комплектувани документи по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП - технически предложения и
отделни непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“, с посочване на
обособената позиция, за която се отнасят. Не се представят отделни опаковки по отделните
обособени позиции.
Възложителят не предвижда възможност документите за участие в процедурата да се
подават по електронен път.
3. Когато участникът в процедурата представя документи на чужд език, същите се
представят и в превод на български език.
4. Когато за някой от посочените документи е определено, че се представя в „заверено
копие“, за такъв документ се счита този, върху копието на който фигурира текста „Вярно с
оригинала“ и е поставен подпис на лицето, извършило заверката.
5. Представените образци в документацията за участие и условията, описани в тях, са
задължителни за участниците, с изключение на образците на банковите гаранции. Ако
документ не е представен по представените образци, възложителят има право да отстрани
;
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участника от процедурата, поради несъответствие на офертата с условията на
документацията за участие.
Относно образците на банковите гаранции, задължителни са само условията, описани в
тях, като в случай на представена банкова гаранция, чиито условия се различават с тези
от предоставените образци, се счита, че не е представена изискуемата банкова гаранция.
6. Срокът на валидност на офертите трябва да бъде съобразен с определения срок в
обявлението за обществена поръчка и представлява времето, през което участниците са
обвързани с условията на представените от тях оферти.
7. Когато в обявлението за обществена поръчка е определено, че предметът на поръчката
включва обособени позиции и:
➢ в обявлението е определено, че оферти се подават само за една обособена позиция,
то участниците имат право да представят само една оферта, за една обособена
позиция, която е свободно избрана от тях измежду всички обособени позиции в
предмета на поръчка. В този случай всяка оферта, която се отнася за повече от една
обособена позиция, ще бъде отстранявана;
➢ в обявлението е определено, че оферти могат да се подават за няколко обособени
позиции, то участниците не могат да подават оферти за всички обособени позиции.
8. Когато в предмета на поръчка възложителят е предвидил „опция“, то предлагане на
такава опция в офертата на участника е задължително. В случай че е предложил опцията
в офертата си, изпълнителят няма право да се отказва от изпълнението й, нито да променя
условията за нейното изпълнение до изтичане на срока за използването й. Опцията се
включва в обхвата на договора, като възложителят сам определя дали опцията да бъде
възложена или не.
ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА:
Опаковката съдържа:
9. Документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП:
9.1. еЕЕДОП за участника в съответствие с изискванията на закона и условията на
възложителя;
9.1.1. еЕЕДОП се представя за всеки от участниците в обединението, което не е
юридическо лице - когато е приложимо;
9.1.2. еЕЕДОП се представя за всеки подизпълнител - когато е приложимо;
9.1.3. еЕЕДОП се представя за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в
изпълнението на поръчката - когато е приложимо.
9.1.4. Доказателства за поетите от подизпълнителите задължения - когато е приложимо.
9.1.5. Документи за поетите от третите лица задължения, че участникът ще разполага с
техните ресурси - когато е приложимо.
9.1.6. Списък по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 44, ал. 1 от ППЗОП.

За участниците/ участниците в обединение/ подизпълнителите и/или трети лица в
процедурата не следва да са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от
ЗОП.
Основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за лицата, които представляват
участника, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат
;

стр. 3 от 13

УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА

правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи, които са
посочени в т. 9.5. от настоящите указания.
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 еЕЕДОП.
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 еЕЕДОП за всяко лице или за някои
от лицата. В последната хипотеза - при подаване на повече от един еЕЕДОП,
обстоятелствата, свързани с критериите за подбор, се съдържат само в еЕЕДОП, подписан
от лице, което може самостоятелно да представлява съответния стопански субект.
За участниците/участниците в обединение/подизпълнителите и/или трети лица в
процедурата не трябва да са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 и 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 (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС).
При наличие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, освен ако не са
налице обстоятелствата по чл. 4 от същия закон, участникът ще се отстранява от
процедурата, на основание чл. 107, т. 1 от ЗОП.
Възложителят ще отстрани от участие в процедурата участници, които са свързани лица.
За участниците/ участниците в обединение/ подизпълнителите и/или трети лица в
процедурата не следва да са налице обстоятелствата по чл. 69, ал. 1 и 2 във вр. с чл. 6,
ал. 1, т. 40 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество.
При подаване на оферта участниците декларират липсата на основанията за
отстраняване и съответствието си с критериите за подбор само чрез попълване
на съответния раздел в еЕЕДОП. Възложителят не изисква представяне на
документите по т. 9.2. от настоящите указания в документите за участие в
процедурата. Документите се представят от участника, определен за изпълнител
преди сключване на договор за обществена поръчка. В случаите по чл. 67, ал. 5
от ЗОП, възложителят може да изисква от участниците по всяко време да
представят всички или част от документите, чрез които се доказва
информацията, посочена в еЕЕДОП, когато това е необходимо за
законосъобразното провеждане на процедурата. В случаите по чл. 104, ал. 5 от
ЗОП във връзка с чл. 54, ал. 13 от ППЗОП от участниците може да се изиска да
предоставят разяснения или допълнителни доказателства за данни, посочени в
офертата.
Определените от възложителя критерии за подбор, се съдържат в раздел „Критерии за
подбор и документите, с които се доказват“ и участникът декларира в съответния еЕЕДОП
съответствие с критериите за подбор, с посочване на информация, изисквана от
възложителя, като 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.
Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на
съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от
тези лица се представя отделен еЕЕДОП, който съдържа информацията за съответствие с
критериите за подбор, посочена по-горе.
;
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* Освен посоченото в настоящия документ, подробни указания за попълване на
ЕЕДОП относно обстоятелствата свързани с личното състояние на участниците
се съдържат в документ „Допълнителни указания за попълване на ЕЕДОП“,
Приложение № 1 към настоящите указания.
** Съгласно чл. 67, ал. 4 от ЗОП (в сила от 01.04.2018 г.) и Методическо указание

на АОП от 02.03.2018 г. задължително следва ЕЕДОП да се представя в
електронен вид.
За целта се използва осигурената от ЕК безплатна услуга чрез информационната система
за eЕЕДОП - https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=bg., на която се качва
генерирания от възложителя образец.
Генерираните файлове (espd-request) се предоставят на заинтересованите лица от
възложителя по електронен път с останалата документация за обществената поръчка на
профила на купувача.
Участникът
зарежда
в
информационната
система
за
eЕЕДОП
–
(https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=bg.) изготвения от възложителя XML
файл, попълва необходимите данни и го изтегля (espd-response), след което ЕЕДОП следва
да се подпише с квалифициран електронен подпис от съответните задължени лица.
Системата за еЕЕДОП е онлайн приложение и не може да съхранява данни, предвид което
еЕЕДОП в XML или PDF формат винаги трябва да се запазва и да се съхранява локално на
компютъра на потребителя.
Всеки представен ЕЕДОП следва да бъде в електронен вид, като един от възможните
начини за предоставянето му в електронен вид е той да бъде цифрово подписан и
приложен на подходящ оптичен носител към опаковката. Форматът, в който се предоставя
документа не следва да позволява редактиране на неговото съдържание. В тази връзка,
подписаният с електронен подпис ЕЕДОП, следва да бъде във версия PDF формат.

Указания за представяне на еЕЕДОП се съдържат в Методическо указание на АОП от
02.03.2018 г., достъпно на следния линк:
http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/MU4_2018.pdf
9.2.

Критерии за подбор и документите, с които се доказват:

9.2.1 Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност:
Не се изисква в конкретната процедура.
9.2.2 Икономическо и финансово състояние:
Не се изисква в конкретната процедура.
9.2.3 Техническите и професионалните способности.
9.2.3.1. Участникът да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с
тези на поръчката, най-много за последните три години от датата на подаване на офертата.
Минимално изискване за допустимост, на основание чл. 59, ал. 5 от ЗОП, по
отношение на техническите способности на участниците във връзка с чл. 63, ал.
1, буква „б“ от ЗОП:
Участникът да е изпълнил най-малко две дейности с предмет и обем, идентични или сходни
с тези на поръчката, най-много за последните три години от датата на подаване на
офертата.
Под дейности, които са сходни с предмета и обема на поръчката се разбира успешно

интегриране на система за осигуряване на GPS услуги за проследяване на автомобилен
парк.
;
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При подаване на оферта участниците декларират съответствието с минималното изискване
за допустимост за технически и професионални способности чрез попълване на цялата
изискуема информация чрез посочване на дейностите, които са с предмет и обем,
идентични или сходни с тези на поръчката, с описание на дейностите, стойностите, датите
и получателите в съответното поле от част ІV, раздел „В“ – „Технически и професионални
способности“ на еЕЕДОП, част за поръчки за услуги: извършени услуги от конкретния вид.
Преди сключване на договора, съответствието с поставения критерий за подбор се доказва
чрез списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената
поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за
извършената услуга - удостоверение, издадено от получателя, посочен в списъка или от
компетентен орган, потвърждаващо предоставянето на услугата и/или посочване на
публичен регистър, в който е публикувана информация за предоставената услуга или други
документи, по преценка на участника, които възложителят приеме за подходящи.
9.2.3.2. Участникът да прилага системи за управление на качеството, съгласно
изискванията на ISO 9001 или еквивалентен.
Критерият за подбор е поставен на основание чл. 59, ал. 5 от ЗОП, по отношение
на техническите и професионалните способности на участниците във връзка с
чл. 63, ал. 1, т. 10 от ЗОП:

При подаване на оферта участниците декларират съответствието на участника с
изискването, чрез попълване на изискуема информация в съответното поле от част ІV,
раздел „Г“ – „Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично
управление“ на еЕЕДОП.
Преди сключване на договора, съответствието с поставения критерий за подбор се доказва
чрез представяне на заверено копие на валиден сертификат, който удостоверява
съответствието на участника със стандарт за управление на качеството ISO 9001 или
еквивалентен

Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по
съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за
акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по
Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за
акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване
съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на
съответствието. Сертификати, които са на чужд език се представят и в превод на
български език.
Документите, чрез които се доказва изпълнението на критериите за подбор се
представят само от участника, избран за изпълнител при сключване на договор,
съгласно условията, посочени в раздел „Изисквания за сключване и изпълнение
на договор“ от настоящите указания.
9.3. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо:
Съгласно чл. 56, ал. 1 от ЗОП във връзка с чл. 47, ал. 3 от ППЗОП и чл. 39, ал. 2, т. 2 от
ППЗОП, участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, има право да
представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност,
въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. За тази цел участникът
може да докаже, че:
➢ е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП, включително начислените
лихви и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени;

;
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➢ е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди,
настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение;
➢ е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал на
компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически,
организационни и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления
или нарушения;
➢ е платил изцяло дължимото вземане по чл. 128, чл. 228, ал. 3 или чл. 245 от Кодекса
на труда.

Участник, който с влязла в сила присъда или друг акт съгласно законодателството на
държавата, в която е произнесена присъдата или е издаден актът, е лишен от правото да
участва в процедури за обществени поръчки или концесии, няма право да използва
предвидената в чл. 56, ал. 1 от ЗОП възможност за времето, определено с присъдата или
акта.
9.4. Възложителят, на основание чл. 37, ал. 4 от ППЗОП поставя изискване, когато
участник е обединение, което не е юридическо лице, да представи копие от документ, от
който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната
информация във връзка с конкретната обществена поръчка:
➢ правата и задълженията на участниците в обединението;
➢ разпределението на отговорността между членовете на обединението;
➢ дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.
9.4.1 Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, следва да бъде
определен и посочен партньор, който да представлява обединението за целите на
настоящата обществена поръчка.
В случай че обединението е регистрирано по БУЛСТАТ, преди датата на подаване на
офертата за настоящата обществена поръчка се посочва БУЛСТАТ и/или друга
идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която
участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при
провеждането на процедурата.
Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка
участник, ако за участника или посочен от него подизпълнител или за трето лице, на чийто
капацитет същият се е позовал са налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1 и по чл. 55, ал.1,
т.1 от ЗОП.
Основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за лицата, които представляват
участника, членовете на управителни и надзорни органи, съгласно чл. 40, ал. 2 от ППЗОП
и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения
от тези органи (които други лица са със статут, 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, съгласно
чл. 40, ал. 1, т. 3 от ППЗОП).
9.5. Възложителят, на основание чл. 44, ал. 1 от ППЗОП изисква от участника представяне
на необходимата информация относно правно-организационната форма, под която
осъществяват дейността си, както и списък на всички задължени лица по смисъла на чл.
54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП (образец О3), независимо от наименованието на органите,
в които участват, или длъжностите, които заемат. В списъка следва да се съдържа
информация за участник, участници в обединение, подизпълнители и трети лица по
отношение на правно-организационната форма, под която осъществяват дейността си,
както и списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП,
;
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независимо от наименованието на органите, в които участват, или длъжностите, които
заемат, които са както следва:
➢ лицата, които представляват участника (съгласно чл. 40, ал. 2, т. 1-8 от ППЗОП и
чл. 40, ал. 2, т. 9 от ППЗОП – когато участникът е обединение);
➢ лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника (съгласно
чл. 40, ал. 2, т. 1-8 от ППЗОП);
➢ прокуристи - в случай, че има такива.

*В случаите, когато лицето е чуждестранно лице и има повече от един прокурист, се
посочва само прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на
Република България.
➢ други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на
решения и да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин,
еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, членовете на
управителните или надзорните органи;

* В списъка следва да се представи информация за всички задължени лица по смисъла на
чл. 54, ал. 2 от ЗОП във връзка с чл. 40 от ППЗОП, включително за участници в обединение,
подизпълнители и трети лица.
10. Документите по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП - оферта, която включва:
10.1. Техническо предложение, съдържащо:
10.1.1 Документ за упълномощаване – представя се когато лицето, което подава офертата,
не е законният представител на участника. Пълномощното следва да съдържа всички данни
на лицата (упълномощен и упълномощител/и), както и изрично изявление, че
упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в
процедурата. ЕЕДОП не може да бъде представян от упълномощено лице.
10.1.2 Предложение за изпълнение на поръчката (оригинал, образец О4) в съответствие с
техническата спецификация и изискванията на възложителя и включва:

➢ Подробно описание на услугите, които ще бъдат извършени в изпълнение на предмета
на поръчката, съгласно изискванията на Техническата спецификация;

➢ Подробно описание на техническите параметри и функционалности на GPS
устройствата, които ще се монтират в автомобилите, съгласно изискванията на
Техническата спецификация;

10.1.3. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор (оригинал,
образец О5);
10.1.4. Декларация за срока на валидност на офертата (оригинал, образец О6);
10.1.5. Други документи, изисквани от възложителя, свързани с предмета на поръчката:
10.1.5.1. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с
данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на
труд (оригинал, изготвя се от участника);
10.1.5.2. Участникът трябва да е внедрил и да работи по сертифицирана система за
управление на информационната сигурност по стандарт ISO 27001: или еквивалентен.
Доказва се с приложено заверено копие на валиден сертификат, издаден от акредитирано
лице за сертификация на системи за управление на информационната сигурност по
стандарта ISO 27001или еквивалентен. Сертификати, които са на чужд език се представят
и в превод на български език.
;
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10.1.5.3. Участникът да е внедрил и да работи по система за управление на информационни
услуги ISO 20000-1или еквивалентна. Доказва се с приложено заверено копие на валиден
сертификат, издаден от акредитирано лице за сертификация на системи за управление на
информационната сигурност по стандарта ISO 20000-1или еквивалентен. Сертификати,
които са на чужд език се представят и в превод на български език.
10.1.5.4. Участникът трябва да притежава лиценз с уредени авторски права за всички
електронни географски карти, използвани в Системата, които ще бъдат предоставени от
него. Доказва се чрез представянето на заверено копие от притежавания лиценз. Лицензи,
които са на чужд език се представят и в превод на български език.
10.1.5.5. Декларация (оригинал, образец О9), в която участникът/участниците в
обединение/подизпълнителите следва да декларират липсата на обстоятелства по чл. 81ж,
ал. 10 от Закона за енергетиката.

В случай че участникът в процедурата/участник в обединение/подизпълнител изпълнява
дейности, посочени в чл. 81ж, ал. 10 от Закона за енергетиката на вертикално
интегрираното предприятие „Български енергиен холдинг” ЕАД или на други негови части
или не е видно същият дали изпълнява такива дейности, участникът се отстранява от
процедурата, на основание чл. 107, т.1 от ЗОП.
10.2. Опис на представените документи (образец О7).
10.3. Отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“,
който съдържа ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП (образец О8).
В случай на несъответствие между общата цена за изпълнение предмета на поръчката,
изписана цифром и словом, за валидна се приема, посочената словом, като същата се
оповестява от комисията за провеждане на процедурата на основание чл. 57, ал. 3 от
ППЗОП.
В случай, че бъде открито такова несъответствие, участникът следва да приведе общата
цена и единичните цени, изписани цифром с общата цена на ценовото предложение,
изписана словом в определен от комисията срок.
При несъответствие между предложените единични цени и обща цена, валидна ще бъде
общата цена на офертата, изписана словом и в случай че бъде открито такова
несъответствие, участникът следва да приведе единичните цени в съответствие с общата
цена на ценовото предложение, изписана словом в определен от комисията срок.
В цените на услугите, които се оферират от чуждестранни участници, следва да се включи
дължимият данък при източника в размер, съгласно „Спогодбата за избягване на двойното
данъчно облагане“, сключена между Р. България и страната, в която участникът е
регистриран и данъчно задължен. В цените следва да се посочи изрично определения от
участника размер на данъка при източника за всеки вид услуга, който той е предвидил.
Независимо от това дали е посочен или не, при всяко международно разплащане на услуги,
възложителят ще удържа от дължимата цена приложимия за конкретния случай размер на
данъка при източника. В случаите, когато няма сключена Спогодба между страните на
субектите или същата не може да бъде приложена по вина на участника, от всяко дължимо
плащане ще се удържа данък при източника в размер на 10 % от стойността на услугите.

Забележка: Участниците могат да посочват в офертите си информация, която смятат за
конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна. Когато участниците са се
позовали на конфиденциалност, съответната информация не се разкрива от възложителя.
Участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на
предложенията от офертите им, които подлежат на оценка.
;
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ДОКАЗВАНЕ СЪОТВЕТСТВИЕТО С КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР
11. В случай, че участникът участва като обединение, което не е регистрирано като
самостоятелно юридическо лице съответствието с критериите за подбор се доказва от
обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на
съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за
изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт
и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите,
предвидено в договора за създаване на обединението.
12. Използване на капацитета на трети лица
12.1. Участниците могат за конкретната поръчка да се позоват на капацитета на трети
лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с
икономическото и финансовото състояние, техническите способности и професионалната
компетентност.
12.2. По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност,
кандидатите или 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.
12.3. Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да
докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от
третите лица задължения.
12.4. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за
доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице
основанията за отстраняване от процедурата. Възложителят изисква от участника да
замени посоченото от него трето лице, ако то не отговаря на някое от тези условия.
12.5. Когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица,
той може да докаже изпълнението на критериите за подбор с капацитета на трети лица
при спазване на условията по т. 12.2 – 12.4.
13. Подизпълнители
13.1. Участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще
им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да представят
доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.
13.2. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор
съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице
основания за отстраняване от процедурата. Възложителят изисква замяна на
подизпълнител, който не отговаря на тези условия.
СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ
14. Приемат се оферти само за целия обхват на поръчката. Не се допуска представяне на
варианти.
15. Офертата следва да се представи само в един оригинал.
16. Документи и/или еЕЕДОП, които се представят допълнително от участниците на
основание чл. 54, ал. 9 и ал. 10 от ППЗОП по отношение на които е констатирано
несъответствие или липса на информация, могат да представят на комисията нов еЕЕДОП
и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация и/или
;
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замяна от участника на подизпълнител или трето лице, когато е установено, че
подизпълнителят или третото лице не отговарят на условията на възложителя, когато това
не води до промяна на техническото предложение, се представят от участника, или от
упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга
с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от комисията, в опаковка,
върху която се посочват следните означения: „Допълнително представяне на документи“ в
процедура за възлагане на обществена поръчка с изписано наименование на поръчката,
референтния й номер, даден от възложителя (ако такъв е посочен в обявлението), име на
участника, а когато документите са за самостоятелно обособени позиции и за коя позиция
се отнасят.
16.1 Документи и/или еЕЕДОП, които се представят допълнително от участниците на
основание чл. 54, ал. 9 и ал. 10 от ППЗОП се входират в деловодството на „Булгартрансгаз“
ЕАД на адрес: гр. София 1336, ж.к. „Люлин 2“, бул. „Панчо Владигеров” № 66, в срок от
пет работни дни (не по-късно от 17:00 ч. местно време на последния ден от срока) от датата
на получаване на протокола. Ако участниците изпращат документи чрез пощенска или
друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, разходите са за сметка
на всеки участник. В този случай той следва да изпрати документите и/или еЕЕДОП по
такъв начин, че да се обезпечи тяхното пристигане на посочения адрес преди изтичане на
горепосочения срок. Рискът от забава или загубване на опаковката с допълнителните
документи е за участника. Комисията не се ангажира да съдейства за пристигането на
опаковките с документите на адреса и в определения срок.
16.2. Подробна писмена обосновка по чл.72 ал.1 от ЗОП се представя от участника в
деловодството на „Булгартрансгаз“ ЕАД на адрес: гр. София 1336, ж.к. „Люлин 2“, бул.
„Панчо Владигеров” № 66, в пет дневен срок (не по-късно от 17:00 ч. местно време на
последния ден от срока) от датата на получаване на искането. Ако участниците изпращат
документи чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна
разписка, разходите са за сметка на всеки участник. В този случай той следва да изпрати
документите по такъв начин, че да се обезпечи тяхното пристигане на посочения адрес
преди изтичане на горепосочения срок. Рискът от забава или загубване на опаковката с
допълнителните документи е за участника. Комисията не се ангажира да съдейства за
пристигането на опаковките с документите на адреса и в определения срок. Обосновката
следва да бъде представена в опаковка, върху която се посочват следните означения:
„Обосновка по чл.72, ал.1 от ЗОП“ в процедура за възлагане на обществена поръчка с
изписано наименование на поръчката, референтния й номер, даден от възложителя (ако
такъв е посочен в обявлението), име на участника, а когато обосновката е за самостоятелно
обособени позиции и за коя позиция се отнася.
Участниците не могат да искат от комисията съдействия като: освобождаване на пратка;
получаване чрез поискване от пощенски клон; взаимодействия с куриери или други.
В случай, че документи за участник, не бъдат представени в определения срок или бъдат
представени, но не отговарят на изискванията и условията от документацията за участие
в процедурата във връзка с тяхното съдържание, комисията ще предложи на възложителя
участника за отстраняване от процедурата.
17. На всеки етап от процедурата комисията може при необходимост да иска разяснения
за данни, заявени от участниците, и/или да проверява заявените данни, включително чрез
изискване на информация от други органи и лица, съгласно чл. 54, ал. 13 от ППЗОП.
Изисканите от комисията разяснения и документи, се представят в определен от комисията
срок. Разяснения и документи, представени след определения от комисията срок, не се
разглеждат от комисията.

;
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ИЗИСКВАНИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР
18. Във връзка с изискванията на чл. 112, ал. 6 от ЗОП за сключване на договор в
едномесечен срок, съгласно чл. 68, ал. 1 от ППЗОП, участникът, избран за изпълнител, в
15-дневен срок от влизане в сила на решението за определяне на изпълнител или на
определението, с което е допуснато предварително изпълнение на това решение,
предоставя на възложителя документи, както следва:
18.1. Актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от
процедурата за участника, подизпълнителите и третите лица, ако има такива:
Съгласно чл. 58, ал. 1 от ЗОП, за доказване на липсата на основания за отстраняване се
представят посочените по-долу документи или се посочва публичен безплатен регистър
(когато обстоятелствата са достъпни чрез публичен безплатен регистър), или се посочва,
че достъпът до информацията се предоставя от компетентния орган на възложителя по
служебен път:
➢ за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП – свидетелство за съдимост;
➢ 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
участника;
➢ за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 и чл. 56, ал. 1, т. 4 от ЗОП –
удостоверение от органите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.

Удостоверението по чл. 56, ал. 1, т. 4 се издава в 15-дневен срок от получаване на искането
от участника, избран за изпълнител.
➢ за обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП – удостоверение, издадено от
Агенцията по вписванията.

Когато участникът, избран за изпълнител, е чуждестранно лице, той представя съответния
документ по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и по чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП, 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 или 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.
18.2. Актуални документи, удостоверяващи съответствието с поставените критерии за
подбор за участника, подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

Съответствието с поставените критерии за подбор се доказва чрез попълване и
представяне на съответните документи и информацията, изискани от възложителя в раздел
„Критерии за подбор“ от настоящите указания.

;
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На основание чл. 112, ал. 1, т. 1 и т. 4 от ЗОП, участникът, определен за изпълнител
представя на възложителя, след влизане в сила на решението за определяне на изпълнител
или на определението и следните документи:
18.3. Когато е приложимо - документ за регистрация в съответствие с изискването по чл.
10, ал. 2 от ЗОП, а именно документ за създаване на юридическо лице, когато участникът,
определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица;
19. След извършване на проверка от възложителя и доказване на личното състояние и на
съответствието с критериите за подбор, възложителят, на основание чл. 68, ал. 1 от
ППЗОП, изпраща на определения изпълнител писмо за уговаряне на датата и начина за
сключване на договора.
20. Договор за възлагане на обществената поръчка не се сключва с определения
за изпълнител участник, освен в случаите по чл. 112, ал. 2 от ЗОП, и при следните условия:
20.1. Когато определения за изпълнител участник не е представил преди подписване на
договора изискуемите документи и информация съгласно Закона за мерките срещу
изпирането на пари (ЗМИП), обн. ДВ. бр.27 от 27 март 2018г.
20.2. Когато определеният за изпълнител участник не е представил преди подписване на
договора декларация за конфиденциалност (образец О15).
20.3. Когато определеният за изпълнител участник не е представил преди подписване на
договора декларация/декларации по образец О10 или в случай, че от съдържанието на
декларацията е видно, че участникът/участник в обединение/подизпълнител изпълнява
дейности, посочени в чл. 81ж, ал. 10 от Закона за енергетиката на вертикално
интегрираното предприятие и части от него („Български енергиен холдинг” ЕАД и
„Булгаргаз” ЕАД).
21. Приложими правила относно директните разплащания с подизпълнители:

В случай, че при изпълнение на договора участва/т подизпълнител/и,
който/които ще изпълнява/т част от поръчката, предадена като отделен обект
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и за която има посочена конкретна
единична цена в Приложение № 1 към ценовото предложение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
заплаща цената по договора, както следва:
21.1. Когато за частта на Услугите, която се изпълнява от подизпълнител, изпълнението
може да бъде предадено отделно от изпълнението на останалите Услуги, подизпълнителят
представя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отчет за изпълнението на съответната задача, заедно с искане
за плащане на тази част пряко на подизпълнителя.
21.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отчета и искането
за плащане на подизпълнителя в срок до 15 (петнадесет) дни от получаването му, заедно
със становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като
недължими.
21.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема изпълнението на частта на Услугите, при съответно
спазване на разпоредбите на Раздел VIII (Предаване и приемане на изпълнението) от
проекта на договора, и заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя в срок до
10 (десет) дни от подписването на приемо-предавателния протокол. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има
право да откаже да извърши плащането, когато искането за плащане е оспорено от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, до момента на отстраняване на причината за отказа.
За всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за
обществените поръчки и Правилника за прилагането му.
Приложение № 1 – Допълнителни указания при попълване на еЕЕДОП.
;
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Приложение №1
ДОПЪЛНИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ ПРИ ПОПЪЛВАНЕ НА еЕЕДОП

1. В част II, Раздел А от еЕЕДОП, участниците посочват единен идентификационен код
по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща
информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е
установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при
провеждането на процедурата. Когато участник в обществената поръчка е обединение,
което не е юридическо лице, в част II, Раздел А от еЕЕДОП се посочва правната форма
на участника (обединение/консорциум/друга), като в този случай се подава отделен
еЕЕДОП за всеки един участник в обединението. В случай, че обединението е
регистрирано по БУЛСТАТ преди датата на подаване на офертата за настоящата
обществена поръчка, се посочва БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в
съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен,
както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на
процедурата. В случай, че обединението не е регистрирано, участникът следва да
извърши регистрацията по БУЛСТАТ след уведомяването му за извършеното класиране
и преди подписване на договора за възлагане на настоящата обществена поръчка.
1.1. В случай, че се предвижда упълномощено лице да подписва документи от офертата,
изискуемата информация за това лице задължително се посочва в част II, Раздел Б от
еЕЕДОП.
1.2. В част II, Раздел В от еЕЕДОП се посочва, дали участникът ще ползва или съответно
няма да ползва капацитета на други субекти за да изпълни критериите за подбор.
2. Основания за задължително отстраняване от процедурата, определени в чл.
54, ал. 1 от ЗОП.
2.1. 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:

ОД-ВТ-017, v01

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 е осъден с влязла
в сила присъда, освен ако е реабилитиран за 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 ЗОП;
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) е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение,
нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл.
228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за
трудовата миграция и трудовата мобилност 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.
2.1.2. Основанията по т. 2.1, б. „а“, „б“ 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;
в) при дружество с ограничена отговорност – лицата по чл. 141, ал. 1 и 2 от 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 прокуристите, когато има такива;
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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 статут, 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.
2.1.3. Основанията за отстраняване по т. 2.1, 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
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тези по т. 2.1, 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. 2.1 б. „а“ се попълва
в еЕЕДОП както следва:
В Част ІІІ, Раздел А участникът следва да предостави информация относно присъди за
следните престъпления:
1. Участие в престъпна организация – по чл. 321 и 321а от НК;
2. Корупция – по чл. 301 – 307 от НК;
3. Измама – по чл. 209 – 213 от НК;
4. Терористични престъпления или престъпления, които са свързани с терористични
дейности - по чл. 108а, ал. 1 от НК;
5. Изпиране на пари или финансиране на тероризъм – по чл. 253, 253а, или 253б от НК
и по чл. 108а, ал. 2 от НК;
6. Детски труд и други форми на трафик на хора – по чл. 192а или 159а - 159г от
НК.
Участниците посочват информация за престъпления, аналогични на посочените в т. 2.1.
б. „а“ при наличие на присъда в друга държава членка или трета страна, съответно
информация за липса на присъда в друга държава членка или трета страна за същите
престъпления.

Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 2.1 б. ”а” за
престъпления по чл.172 и чл. 352 – 353е от НК се попълва в съответното поле от Част
ІІІ, Раздел В от еЕЕДОП.
Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 2.1 б. „б“ се попълва
в Част ІІІ, Раздел Б от еЕЕДОП.
Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 2.1 б. “в” –“е” се
попълва в съответното поле от Част ІІІ, Раздел В от еЕЕДОП.
Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 2.1 б. ”а” относно
присъди за престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213 а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а –
260 от НК, се попълва в съответното поле от Част ІІІ, Раздел Г от еЕЕДОП.
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3. Основания за отстраняване, съгласно чл. 55, ал. 1 от ЗОП, определени от
Възложителя.
3.1. Възложителят ще отстрани от участие в процедурата за възлагане на обществена
поръчка участник, за когото е налице следното обстоятелство, посочено в обявлението,
възникнало преди или по време на процедурата:
а) обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в
процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си
по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай
че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобно положение, произтичащо от
сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен;
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Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 3.1 се попълва в
съответното поле от Част ІІІ, Раздел В от еЕЕДОП.
4. Специфични национални основания за отстраняване от процедурата.
Възложителят ще отстрани от участие в процедурата:
4.1. Участници, които са свързани лица.

„Свързани лица“ са:
а) лицата, едното от които контролира другото лице или негово дъщерно дружество;
б) лицата, чиято дейност се контролира от трето лице;
в) лицата, които съвместно контролират трето лице;
г) съпрузите, роднините по права линия без ограничения, роднините по съребрена линия
до четвърта степен включително и роднините по сватовство до четвърта степен
включително.
„Контрол“ е налице, когато едно лице:
а) притежава, включително чрез дъщерно дружество или по силата на споразумение с
друго лице, над 50 на сто от броя на гласовете в общото събрание на едно дружество
или друго юридическо лице; или
б) може да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на
управителния или контролния орган на едно юридическо лице; или
в) може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на
решения във връзка с дейността на юридическо лице.
4.2. 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
(ЗИФОДРЮДРКТЛТДС), освен когато не са налице условията по чл. 4 от закона.
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Участникът следва да не попада в условията на забрана за дружествата, регистрирани в
юрисдикции с преференциален данъчен режим (oфшорни зони) ( Закон за
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции
с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни
собственици, изм. ДВ, бр. 15 от 16 Февруари 2018 г. чл. 3, т. 8; чл. 4; чл. 5, ал. 1, т. 3 )
На дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и на
контролираните от тях лица се забранява пряко и/или косвено да участват в процедури
по обществени поръчки по Закона за обществените поръчки и нормативните актове по
прилагането му, независимо от характера и стойността на обществената поръчка,
включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество,
регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим. Забраната не е
приложима за изключенията, регламентирани в чл. 4 от Закона за икономическите и
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален
данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.
Санкциите при прилагане на изключение от забраната въз основа на неверни данни са
регламентирани в чл. 5, ал. 1, т. 3 на същия закон.
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Дружеството по смисъла на § 1, т. 1 от ДР на Закона за икономическите и финансовите
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен
режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици:
1. Не е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим по смисъла на §
1, т. 64 от Допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно
облагане и
2. Не е контролирано лице по смисъла на § 1, т.5 от Допълнителната Разпоредба на
ЗИФОДРЮДРКТЛТДС.
Забраната не се прилага в случай, че дружеството е регистрирано в юрисдикция с
преференциален данъчен режим или е контролирано от лице, регистрирано в
юрисдикции с преференциален данъчен режим, когато същото попада в някое от
изключенията на чл. 4, т. 1 до т. 8 от ЗИФОДРЮДРКТЛТДС.
4.3. Участници, за които са налице обстоятелства по т. 2.1 б. ”а” относно присъди за
престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213 а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 260 от НК и за
престъпления, аналогични на посочените при наличие на присъда в друга държава
членка или трета страна.
4.4. Участници, които нямат право да участват в процедурата, на основание чл. 69, ал.
1 и 2 във вр. с чл. 6, ал. 1, т. 40 от Закона за противодействие на корупцията и за
отнемане на незаконно придобитото имущество, а именно:
Участници, които са били членове на управителни и на контролни органи на
„Булгартрансгаз“ ЕАД, и които в последната една година от изпълнението на
правомощията или задълженията си по служба са участвали в провеждането на
процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на
средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от
Европейския съюз на българската държава, които участват или представляват
физическо или юридическо лице в процедурата.
Забраната за участие в процедурата, се прилага и за юридическо лице, в което някое от
посочените по-горе лица е станало съдружник, притежава дялове или е управител или
член на орган на управление или контрол след освобождаването му от длъжност.
Забраната за участие по настоящата точка се прилага в продължение на една година от
освобождаването от длъжност на тези лица.
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4.5. Участник, за който са налице обстоятелства по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата
миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на
компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е
установен.

* Инф орм ация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 4.1., т.
4.2., т.4.3. и т.4.4. и т. 4.5. се попъ лва в Част ІІІ, Раздел Г от еЕЕДОП.
**С отбелязване на „НЕ“ в част III, буква „Г“ от еЕЕДОП, участникъ т
декларира, че по отнош ение на него не е налице нито едно от посочените в
т.4.1.- т. 4.5. национални основания за отстраняване от процедурата. В случай,
че е налице някое от тези основания, участникъ т следва да декларира тези
обстоятелства с отбелязване на „ДА“ в част III, буква „Г“ от еЕЕДОП, като
посочи изрично и конкретното обстоятелство.
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5. Мерки за доказване на надеждност от участниците, доказване липса на
основание за отстраняване (чл. 56, ал. 1 от ЗОП).

Когато преди подаване на офертата участник е предприел мерки за доказване на
надеждност по чл. 56 от ЗОП, тези мерки се описват в еЕЕДОП в полето свързано със
съответното обстоятелство.
6. В съответното поле от част IV, Раздел В от еЕЕДОП („Възлагане на подизпълнители в
процентно изражение“) се посочва, дали участникът възнамерява да възложи на
подизпълнител/и изпълнението на част (процентно изражение за всеки отделен
подизпълнител) от поръчката, като се посочва и вида дейности от поръчката, които ще
изпълнява всеки от подизпълнителите с оглед преценка за съответствие със съответните
критерии за подбор по чл. 66, ал. 2 от ЗОП.
7. В Част VI: Заключителни положения, абзац последен се попълва информация,
съгласно поясненията, съдържащи се в текста, когато такова съгласие за достъп се
изисква и е приложимо:
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Достъп до документите, подкрепящи информацията в еЕЕДОП предоставена като уеб
адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията,
която позволява на възложителя да го направи за целите на процедурата за възлагане
на обществена поръчка.
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Проект
ДОГОВОР
за възлагане на обществена поръчка за услуги
№ ………………/ …………..
Днес, …………………….г. в гр. София между:
„Булгартрансгаз” ЕАД, със седалище и адрес на управление: 1336 гр. София, район
„Люлин”, ж.к. „Люлин-2”, бул. „Панчо Владигеров” № 66, вписано в Търговския
регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 175203478 и идентификационен номер по
ДДС BG175203478, представлявано от Владимир Асенов Малинов в качеството на
изпълнителен директор, чрез пълномощника си Любомир Симеонов Кръстев ръководител на отдел „Възлагане на обществени поръчки“, съгласно пълномощно с №
БТГ 92-01-340 от 20.11.2018 г., издадено на основание чл. 7, ал. 1 от Закона за
обществените поръчки, наричано за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,
и
…………………………, със седалище и адрес на управление: гр. ……………, ул. „…………..“
№……, регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписвания при
Министерство на правосъдието с ЕИК/код по Регистър Булстат/регистрационен номер
или друг идентификационен код …………….. и ДДС номер
......................,
представлявано от …………………………., в качеството на ……………………..наричано за
краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,
(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях
поотделно „Страна“);
на основание чл. 112 от Закона за обществени поръчки (ЗОП) и във връзка с решение
№ БТГ-................. от ……….. 2019 г. за определяне на изпълнител на обществена
поръчка с предмет: Доставка, внедряване, обучение на персонал на Възложителя и
абонаментна поддръжка (обслужване) на Информационна система за контрол и
управление на автомобилния парк на Възложителя и на GPS устройствата монтирани в
автомобилите с идентификационен № 180-118 на поръчката, се сключи този договор
(„Договора/Договорът“) за следното:
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да предостави, срещу
възнаграждение и при условията на този Договор, следните услуги:
Доставка, внедряване, обучение на персонал на Възложителя и абонаментна
поддръжка (обслужване) на Информационна система за контрол и управление на
автомобилния парк на Възложителя и на GPS устройствата монтирани в автомобилите,
наричани за краткост „Услугите“.
1.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави услугите в съответствие с
Техническата спецификация, Предложение за изпълнение на поръчката от
Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и Ценовото предложение на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съставляващи съответно Приложения № № 1, 2 и 3 към този Договор
(„Приложенията“) и представляващи неразделна част от него.
1.3. В срок до 5 (пет) дни от датата на сключване на Договора, но най-късно преди
започване на неговото изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за
името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в
офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всякакви
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промени в предоставената информация в хода на изпълнението на Договора в срок до
3 (три) дни от настъпване на съответното обстоятелство. (ако е приложимо)]
1.4. Предоставяне на услугите предмет на договора за локализиране, проследяване и
контролиране движението на 163 бр. автомобили собственост на Възложителя,
оборудвани с GPS-устройства от Изпълнителя. Списък на автомобилите ще бъде
представен от Възложителя на Изпълнителя в срок до два работни дни от датата на
подписване на договора.
1.5. След изтичане срока на договора Възложителят връща на Изпълнителя
предоставените GPS устройства. Демонтажът им се извършва от Изпълнителя за негова
сметка, по график, съгласуван с Възложителя. При приключване на договора
Изпълнителят следва да архивира събраната информация в база данни / изборът на
носител се уточнява преди архивирането/ и да я предаде на Възложителя.
II. СРОК НА ДОГОВОРА. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
2.1. Договорът влиза в сила на ……………..2019 г. и е със срок на действие до
изпълнение на всички поети от Страните задължения по Договора, но за не повече от
27 месеца, считано от датата на сключването му.
2.2. Срокът за изпълнение на Услугите, считано от датата на влизане в сила на
договора за извършване за доставка, внедряване на Информационна система за
контрол и управление на автомобилния парк на Възложителя и на GPS устройствата
монтирани в автомобилите по местата за изпълнение по т.2.4. съгласно предварително
съгласуван с Възложителя график и обучение на персонал на Възложителя е не по –
дълъг от 3 месеца.
2.3. Срокът за изпълнение на Услугите за абонаментна поддръжка (обслужване) на
Информационна система за контрол и управление на автомобилния парк на
Възложителя и GPS устройствата монтирани в автомобилите е 24 месеца, считано от
датата на подписване на протокола за приемане изпълнението на Услугите по т. 3.4.1.
2.4. Местата за изпълнение на договора са следните:
2.4.1. Северозападен експлоатационен район „Ботевград“
2.4.2. Ремонтна база Ботевград“, гр. Ботевград, област Софийска;
2.4.3. Подземно газохранилище „Чирен“, с. Чирен, община Враца, област Враца.
2.4.4. Североизточен експлоатационен район „Вълчи дол“, гр. Вълчи дол, област
Варна;
2.4.5. Централно управление на „Булгартрансгаз“ ЕАД, гр. София, бул. „Панчо
Владигеров“ № 66, област София;
2.4.6. Югозападен експлоатационен район „Ихтиман“, с. Стамболово, област
Софийска;
2.4.7. Югоизточен експлоатационен район „Стара Загора“, с. Загоре, област Стара
Загора;
2.4.8. УВЦ „Република“, к.к. Златни пясъци, гр. Варна.
III. ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ.
3.1. За предоставяне на Услугите, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да плати на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обща цена в размер на ………………. (словом ..............................) лева
без ДДС, (словом ..............................) лева с ДДС…………………………….. (наричана понататък „Цената“ или „Стойността на Договора“), съгласно Ценовото предложение на
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ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съставляващо Приложение № 3.
3.2. В Цената по т.3.1. са включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение
на услугите, включително и разходите за неговите подизпълнители] (ако е
приложимо),] като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащането на каквито и да е други
разноски, направени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
3.3. Цената, посочена в т. 3.1. е фиксирана. Единичните цени за отделните дейности,
свързани с изпълнението на Услугите, посочени в Ценовото предложение на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са фиксирани за времето на изпълнение на Договора и не подлежат на
промяна.
3.3.1. Уговорената цена включва всички преки и непреки разходи за изпълнение на
Договора, както и дължимите данъци и такси, и не може да бъде променяна, освен в
случаите, изрично уговорени в този Договор и в съответствие с разпоредбите на ЗОП.
3.3.2. В случай, че по време на изпълнение на Договора размерът на ДДС бъде
променен. Цената следва да се счита изменена автоматично, в съответствие с
нормативно определения размер на данъка, без да е необходимо подписването на
допълнително споразумение.
3.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ плаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената по този Договор, както следва:
3.4.1. Чрез плащане въз основа на представен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отчет – в срок до 10
(десет) работни дни, считано от приемане изпълнението на Услугите за съответния
период на цената за Инсталационна такса за всички автомобили на Възложителя,
включваща цена за доставка, внедряване на Информационна система за контрол и
управление на автомобилния парк на Възложителя и GPS устройствата монтирани в
автомобилите и обучение на персонал на Възложителя, в размер………………………….
(………………………..) лева без ДДС и …………………………. (………………………..) лева с ДДС.
(Инсталационната такса се заплаща, само в случай, че изпълнителят е предложил цена
различна от 0 лева без ДДС в ценовото си предложение)
3.4.2. Чрез периодични плащания въз основа на представен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ месечен
отчет – в срок до 10 (десет) работни дни, считано от приемане изпълнението на Услугите
за съответния период на единичната месечна такса за абонаментна поддръжка
(обслужване) на Информационна система за контрол и управление на автомобилния парк
на Възложителя и GPS устройствата монтирани
в автомобилите, в размер на
………………………….
(………………………..)
лева
без
ДДС
и
………………………….
(………………………..) лева с ДДС.
3.5. Всяко плащане по този Договор се извършва въз основа на следните документи:
3.5.1. отчет за предоставените Услуги за съответния период, представен от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
3.5.2. приемо-протокол, за приемане на Услугите за съответния период, подписан от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след получаване на отчета по т. 3.5.1, при съответно
спазване на разпоредбите на Раздел VI (Предаване и приемане на изпълнението) от
Договора.
3.5.3. фактура за дължимата сума от цената за съответната дейност, издадена от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представена на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
3.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да извършва всяко дължимо плащане в срок до 10
(десет) работни дни след получаването на фактура на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при спазване на
условията по т. 3.5.
3.7. Всички плащания по този Договор се извършват в лева чрез банков превод по
следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
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Банка: […………………………….]
BIC:

[…………………………….]

IBAN: […………………………….].
3.8. Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващи
промени по т.3.7. в срок от 3 (три) дни, считано от момента на промяната. В случай че
Изпълнителят не уведоми Възложителя в този срок, счита се, че плащанията са
надлежно извършени.
3.8.1. Когато за частта на Услугите, която се изпълнява от подизпълнител,
изпълнението може да бъде предадено отделно от изпълнението на останалите Услуги,
подизпълнителят представя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отчет за изпълнението на съответната
дейност, заедно с искане за плащане на тази част пряко на подизпълнителя.
3.8.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отчета и
искането за плащане на подизпълнителя в срок до 15 (петнадесет) дни от
получаването му, заедно със становище, от което да е видно дали оспорва плащанията
или част от тях като недължими.
3.8.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема изпълнението на частта на Услугите, при съответно
спазване на разпоредбите на Раздел VIII (Предаване и приемане на изпълнението) от
Договора, и заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя в срок до 10
(десет) дни от подписването на приемо-предавателния протокол. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има
право да откаже да извърши плащането, когато искането за плащане е оспорено от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, до момента на отстраняване на причината за отказа.
IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
4.1. Изброяването на конкретни права и задължения на Страните в този раздел от
Договора е неизчерпателно и не засяга действието на други клаузи от Договора или
от приложимото право, предвиждащи права и/или задължения, на която и да е от
Страните.
V. Общи права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
5.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
5.1.1. да получи възнаграждение в размера, сроковете и при условията по т. 3.1. – 3.8.
от договора;
5.1.2. да иска и да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за
изпълнение на задълженията по този Договор, както и всички необходими документи,
информация и данни, пряко свързани или необходими за изпълнение на Договора;
5.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
5.2.1. да предостави Услугите и да изпълнява задълженията си по този Договор в
уговорените срокове и качествено, в съответствие с Договора и Приложенията;
5.2.2. да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички пречки, възникващи в
хода на изпълнението на работа, да предложи начин за отстраняването им, като може
да поиска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ указания и/или съдействие за отстраняването им;
5.2.3. да изпълнява
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

всички

законосъобразни

указания

и

изисквания

на

5.2.4. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с
уговореното в т. 11.3. от Договора;
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5.2.5. да не възлага работата или части от нея на подизпълнители, извън посочените
в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ [освен в случаите и при условията, предвидени в ЗОП] /
да възложи съответна част от Услугите на подизпълнителите, посочени в офертата на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и да контролира изпълнението на техните задължения (ако е
приложимо);
5.2.6. да изпълни задълженията си по настоящия договор с грижата на добрия
търговец, в съответствие с действащата нормативна уредба, спазвайки изискванията
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в Техническото задание, своето Техническо и Ценово
предложения, неразделна част от настоящия договор, качествено и в определените
срокове.
5.2.7. да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ услугата непрекъснато и денонощно за срока
на договора.
5.2.8. да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информацията, необходима за ползване на
услугите.
5.2.9. да предостави и инсталира на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ GPS-устройствата необходими за
локализиране, проследяване и контролиране движението на автомобилите.
5.2.10. да предостави уеб-базирана интернет платформа за локализиране и показване
на местоположението на автомобилите според изискванията заложени в техническото
задание на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
5.2.11. да се осигурява техническа поддръжка относно ползването на услугата по
схемата 24х7х365 HelpDesk.
5.2.12. да се осигури скрит монтаж на GPS-устройствата върху автомобилите.
5.1.13. да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при поискване от негова страна, всички
необходими документи и материали, свързани с договора.
5.2.14. да уведомява своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички промени в статута на
дружеството до изтичане срока на договора, включително и в случай, че вече не
притежава лицензите, описани в техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и
Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
5.2.15. да извършва цялостно
абонаментна поддръжка (обслужване) на
Информационна система за контрол и управление на автомобилния парк на
Възложителя и GPS устройствата монтирани в автомобилите за срока на договора,
като всички разходи - транспорт, труд, резервни части и материали и др., включително
замяна на повреденото изделие с оборотно за времето на ремонта са за сметка на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
5.2.16. В рамките на договора Изпълнителят се задължава да осигури време за реакция
след след уведомяване от представител на Възложителя от не повече от 78 часа. При
неотстраняване на повредата на място – следва да замени с изправно GPS устройство в
рамките на 2 работни дни. Ремонтът се извършва по местонахождението на
автомобилите, съгласно списък с адреси, предоставени от Възложителя за всяко негово
подразделение след сключването на договора. За извършените ремонти на място се
подписва се протокол.
5.2.17. Всички технически средства, предоставени и монтирани от Изпълнителя, както
и софтуерната платформа, следва да се обслужват от него за целия период на
договора, като време за реакция е:
-

За устройство монтирано в автомобила – 78 часа;
За софтуерна система за отчитане, визуализация и справки – 8 часа.
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5.2.18. Да обучи 30 (тридесет) броя служители на възложителя за работа със
системата.
5.2.19. До осигури достъп до системата на 30 (тридесет) броя служители на
възложителя.
5.2.20. Изпълнителят се задължава да сключи договор/договори за подизпълнение с
посочените в офертата му подизпълнители в срок от 10 (десет) дни от сключване на
настоящия Договор. В срок до [10] (десет) 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. (ако е приложимо)
5.2.21. Изпълнителят декларира, че при обработката на лични данни, предоставени по
силата на настоящия Договор спазва разпоредбите на Регламент 2016/679, както и
дадените от Възложителя изрични заповеди и инструкции за целите и начина на
обработка.
5.2.22. Изпълнителят се задължава без изричното съгласие на субектите на лични
данни да не продава или разпространява данните по начин, излизащ извън обхвата на
целите на този Договор и неговото надлежно изпълнение, както и да предприема
мерките, гарантиращи превенция на злоупотреби с предоставените му лични данни.
5.2.23. В случай на неправомерен достъп и/или разпространение на личните данни,
обработвани от Изпълнителя, последният следва да уведоми Възложителя, незабавно,
но в срок не по-късно от 3 (три) работни дни от узнаването на горните обстоятелства,
както и да предприеме всички възможни действия за ограничаване на последствията
от пробива в сигурността.
5.2.24. Изпълнителят се задължава освен при изпълнението на задълженията по този
договор, да не използва по никакъв начин в своя полза или в полза на трето лице,
нито да разкрива на трето лице предоставените лични данни, като третира същите
като поверителна информация, предоставена от Възложителя, както и да вземе всички
необходими мерки за защита поверителността на тази информация, по време на
действието на този договор.
5.2.25. Изпълнителят гарантира, че е осигурил подходящи технически и
организационни мерки за защита на личните данни срещу тяхното случайно или
неправомерно унищожаване или случайно заличаване, изменение, неразрешено
разпространяване или достъп, както и че съответните мерки осигуряват нивото на
защита, съответстващо на риска при обработката, както и на естеството на
подлежащите на защита лични данни.
5.2.26. 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.
5.2.27. При наложена неустойка за забава, в случай, че Възложителят не я е удържал
от дължимото плащане на Изпълнителят сумата е платима по банков път от
Изпълнителя по сметка на Възложителя в срок до 10 работни дни, след получаване на
писмената покана за това от Възложителя и след представянето на оригинална
фактура за дължимата сума.
VI. Общи права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
6.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
6.1.1. да изисква и да получи Услугите в уговорените срокове, количество и качество;
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6.1.2. да контролира изпълнението на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ задължения, в т.ч.
да иска и да получава информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през целия Срок на Договора,
или да извършва проверки, при необходимост и на мястото на изпълнение на
Договора, но без с това да пречи на изпълнението;
6.1.3. да изисква, при необходимост и по своя преценка, обосновка от страна на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на изготвените от него констативни протоколи или съответна част от
тях;
6.1.4. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ преработване или доработване на всеки от
констативните протоколи, в съответствие с уговореното в т.5.2.2. от Договора;
6.1.5. да не приеме някои от протоколите, в съответствие с уговореното в т. 8.1. от
Договора.
6.1.6. да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни възложените услуги в срок, без
отклонение от договореното;
6.1.7. да получава техническа помощ и софтуерна поддръжка за монтираните GPS
устройства.
6.1.8. При наложена неустойка за забава, Възложителят има право да я удържа от
дължимото плащане на Изпълнителят или сумата е платима по банков път от
Изпълнителя по сметка на Възложителя в срок до 10 работни дни, след получаване на
писмената покана за това от Възложителя и след представянето на оригинална
фактура за дължимата сума.

7.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
7.2.1. да приеме изпълнението на Услугите за всеки отделен период всеки от
протоколите, когато отговаря на договореното, по реда и при условията на този
Договор;
7.2.2. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената в размера, по реда и при условията,
предвидени в този Договор;
7.2.3. да предостави и осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до информацията,
необходима за извършването на Услугите, предмет на Договора, при спазване на
относимите изисквания или ограничения съгласно приложимото право;
7.2.4. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с
уговореното в т. 11.3. от Договора;
7.2.5. да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на този
Договор, включително и за отстраняване на възникнали пречки пред изпълнението на
Договора, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поиска това.
7.2.6. Да не разпространява, продава или прави достояние на трети лица без
съгласието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информацията, получена във връзка с извършените от
последния консултации по предмета на договора.
VIII. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
8.1. Предаването на изпълнението на Услугите за всеки отделен период се
документира с протокол за приемане и предаване, който се подписва от представители
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в два оригинални екземпляра – по един за всяка от
Страните („Приемо-предавателен протокол“) в свободен текст.
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8.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
8.2.1. да приеме изпълнението, когато отговаря на договореното;
8.2.2. да откаже да приеме изпълнението при съществени отклонения от договореното
в случай, че констатираните недостатъци са от такова естество, че не могат да бъдат
отстранени в рамките на срока за изпълнение по Договора и/или резултатът от
изпълнението става безполезен за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
8.3. Окончателното приемане на изпълнението на Услугите по този Договор и
удостоверяване връщането на Изпълнителя на предоставените GPS устройства и
предването на архивираната събрана информация в база данни на Възложителя се
извършва с подписване на окончателен Приемо-предавателен протокол, подписан от
Страните в срок до 10 (десет) дни след изтичането на срока на изпълнение по т.2.3. от
Договора. В случай, че към този момент бъдат констатирани недостатъци в
изпълнението, те се описват в окончателния Приемо-предавателен протокол и се
определя подходящ срок за отстраняването им или налагането на санкция, съгласно
т.9.1. – 9.3. от Договора.
IX. САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ
9.1. При просрочване изпълнението на задълженията по този Договор, неизправната
Страна дължи на изправната неустойка в размер на 0.01% (нула цяло и една стотна на
сто) от стойността на общата цена по т. 3.1. за всеки ден закъснение, но не повече от
15 % (петнадесет на сто) от Стойността на договора.
9.2. При констатирано лошо или друго неточно или частично изпълнение на отделна
дейност или при отклонение от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в
Техническата спецификация, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
да изпълни изцяло и качествено съответната дейност, без да дължи допълнително
възнаграждение за това. В случай, че и повторното изпълнение на услугата е
некачествено, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора.
9.3. Плащането на неустойките, уговорени в този Договор, не ограничава правото на
изправната Страна да търси реално изпълнение и/или обезщетение за понесени вреди
и пропуснати ползи в по-голям размер, съгласно приложимото право.
X. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
10.1.Този Договор се прекратява:
10.1.1. с изпълнението на всички задължения на Страните по него;
10.1.2. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което
обстоятелство засегнатата Страна е длъжна да уведоми другата Страна в срок до 10
(десет) дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателства;
10.1.3. при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без
правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното
лице е установено;
10.1.4. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС.
10.2. Договорът може да бъде прекратен:
10.2.1. по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма;
10.2.2. когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или
ликвидация – по искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
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10.3. Всяка от Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на
съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците
съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на
писмено предупреждение от изправната Страна до неизправната и определяне на
подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато
неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на
изправната Страна.
10.3.1. За целите на този Договор, Страните ще считат за виновно неизпълнение на
съществено задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всеки от следните случаи:
10.3.1.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е прекратил изпълнението на Услугите за повече от 45
(четиридесет и пет) дни;
10.3.1.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от Условията за
изпълнение на поръчката/Техническата спецификация и Техническото предложение;
10.3.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора само с писмено уведомление до
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се
изпълни непременно в уговореното време.
10.4. 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. В
последния случай, размерът на обезщетението се определя в протокол или
споразумение, подписано от Страните, а при непостигане на съгласие – по реда на
клаузата за разрешаване на спорове по този Договор.
10.5. Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване на
юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство:
10.5.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за
извършената към момента на прекратяване работа и размера на евентуално
дължимите плащания;
10.5.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
10.5.2.1. да преустанови предоставянето на Услугите, с изключение на такива
дейности, каквито може да бъдат необходими и поискани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
10.5.2.2. да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички доклади, изготвени от него в
изпълнение на Договора до датата на прекратяването;
10.5.2.3. да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи и материали, които са
собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са били предоставени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с
предмета на Договора.
XI. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Дефинирани понятия и тълкуване
11.1. Освен ако са дефинирани изрично по друг начин в този Договор, използваните в
него понятия имат значението, дадено им в ЗОП, съответно в легалните дефиниции в
Допълнителните разпоредби на ЗОП или, ако няма такива за някои понятия – според
значението, което им се придава в основните разпоредби на ЗОП.
11.1.1. При противоречие между различни разпоредби или условия, съдържащи се в
Договора и Приложенията, се прилагат следните правила:
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11.1.1.1. специалните разпоредби имат предимство пред общите разпоредби;
11.1.1.2. разпоредбите на Приложенията имат предимство пред разпоредбите на
Договора.
Спазване на приложими норми
11.2. При изпълнението на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ [и неговите подизпълнители] е
длъжен [са длъжни] да спазва[т] всички приложими нормативни актове, разпоредби,
стандарти и други изисквания, свързани с предмета на Договора, и в частност, всички
приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното
и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на
международното екологично, социално и трудово право, съгласно Приложение № 10
към чл. 115 от ЗОП.
Конфиденциалност
11.3. Всяка от Страните по този Договор се задължава да пази в поверителност и да не
разкрива или разпространява информация за другата Страна, станала ѝ известна при
или по повод изпълнението на Договора („Конфиденциална информация“).
Конфиденциална информация включва, 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.
11.3.1. С изключение на случаите, посочени в т.11.3.2. на тази клауза,
Конфиденциална информация може да бъде разкривана само след предварително
писмено одобрение от другата Страна, като това съгласие не може да бъде отказано
безпричинно.
11.3.2. Не се счита за нарушение
Конфиденциална информация, когато:

на

задълженията

за

неразкриване

на

11.3.2.1. информацията е станала или става публично достъпна, без нарушаване на
този Договор от която и да е от Страните;
11.3.2.2. информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо която и да е
от Страните; или
11.3.2.3. предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг
компетентен орган и съответната Страна е длъжна да изпълни такова изискване;
В случаите по точки 11.3.2.2. или 11.3.2.3. Страната, която следва да предостави
информацията, уведомява незабавно другата Страна по Договора.
11.3.3. Задълженията по тази клауза – 11.3. се отнасят до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всички
негови поделения, контролирани от него фирми и организации, всички негови
служители и наети от него физически или юридически лица, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
отговаря за изпълнението на тези задължения от страна на такива лица.
Задълженията, свързани с неразкриване на Конфиденциалната информация остават в
сила и след прекратяване на Договора на каквото и да е основание.
Публични изявления
11.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да дава публични изявления и съобщения, да
разкрива или разгласява каквато и да е информация, която е получил във връзка с
извършване на Услугите, предмет на този Договор, независимо дали е въз основа на
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данни и материали на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на резултати от работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,
без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което съгласие няма да
бъде безпричинно отказано или забавено.
Авторски права
11.5.1. Страните се съгласяват, на основание чл. 42, ал. 1 от Закона за авторското
право и сродните му права, че авторските права върху всички документи и материали,
и всякакви други елементи или компоненти, създадени в резултат на или във връзка с
изпълнението на Договора, принадлежат изцяло на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в същия обем, в
който биха принадлежали на автора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира и гарантира, че трети
лица не притежават права върху изготвените документи и други резултати от
изпълнението на Договора, които могат да бъдат обект на авторско право.
11.5.2. В случай че бъде установено с влязло в сила съдебно решение или в случай че
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и/или ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ установят, че с изготвянето, въвеждането и
използването на документи или други материали, съставени при изпълнението на този
Договор, е нарушено авторско право на трето лице, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да
направи възможно за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ използването им:
11.5.2.1. чрез промяна на съответния документ или материал; или
11.5.2.2. чрез замяната на елемент от него със защитени авторски права с друг
елемент със същата функция, който не нарушава авторските права на трети лица; или
11.5.2.3. като получи за своя сметка разрешение за ползване на продукта от третото
лице, чиито права са нарушени.
11.5.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претенциите за нарушени
авторски права от страна на трети лица в срок до 3 (три) дни от узнаването им. В
случай, че трети лица предявят основателни претенции, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълната
отговорност и понася всички щети, произтичащи от това. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ привлича
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в евентуален спор за нарушено авторско право във връзка с
изпълнението по Договора.
11.5.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ обезщетение за претърпените
вреди и пропуснатите ползи вследствие на окончателно признато нарушение на
авторски права на трети лица.
Прехвърляне на права и задължения
11.6. Никоя от Страните няма право да прехвърля никое от правата и задълженията,
произтичащи от този Договор, без съгласието на другата Страна. Паричните вземания
по Договора и по договорите за подизпълнение могат да бъдат прехвърляни или
залагани съгласно приложимото право.
Изменения
11.7. Този Договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения,
изготвени в писмена форма и подписани от двете Страни, в съответствие с
изискванията и ограниченията на ЗОП.
Непреодолима сила
11.8. Страните не отговарят за неизпълнение на задължение по този Договор, когато
невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила.
11.8.1. За целите на този Договор, „непреодолима сила“ има значението на това
понятие по смисъла на чл. 306, ал. 2 от Търговския закон. Страните се съгласяват, че
за непреодолима сила ще се считат и изменения в приложимото право, касаещи
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дейността на която и да е от тях, и възпрепятстващи изпълнението или водещи до
невъзможност за изпълнение на поетите с Договора задължения.
11.8.2. 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 в срок до 14 (четиринадесет) дни от настъпване на
непреодолимата сила. Към уведомлението се прилагат всички релевантни и/или
нормативно установени доказателства за настъпването и естеството на
непреодолимата сила, причинната връзка между това обстоятелство и невъзможността
за изпълнение, и очакваното времетраене на неизпълнението.
11.8.3. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира.
Засегнатата Страна е длъжна, след съгласуване с насрещната Страна, да продължи да
изпълнява тази част от задълженията си, които не са възпрепятствани от
непреодолимата сила.
11.8.4. Не може да се позовава на непреодолима сила Страна:
1. която е била в забава или друго неизпълнение преди настъпването на непреодолима
сила;
2. която не е информирала другата Страна за настъпването на непреодолима сила; или
3. чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до
невъзможност за изпълнение на Договора.
11.8.5. Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила.
Нищожност на отделни клаузи
11.9. В случай на противоречие между каквито и да било уговорки между Страните и
действащи нормативни актове, приложими към предмета на Договора, такива уговорки
се считат за невалидни и се заместват от съответните разпоредби на нормативния акт,
без това да влече нищожност на Договора и на останалите уговорки между Страните.
Нищожността на някоя клауза от Договора не води до нищожност на друга клауза или
на Договора като цяло.
Уведомления
11.10. Всички уведомления между Страните във връзка с този Договор се извършват в
писмена форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, по куриер,
по факс, електронна поща.
11.10.1. За целите на този Договор данните и лицата за контакт на Страните са, както
следва:
1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Адрес за кореспонденция: гр. София, бул. Панчо Владигеров № 66
Тел.: ………………………………………….
Факс: …………………………………………
e-mail: ………………………………………..
Лице за контакт: ………………………………………….
2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Адрес за кореспонденция: ………………….
Тел.: ………………………………………….
Факс: …………………………………………
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e-mail: ………………………………………..
Лице за контакт: ………………………………………….
11.10.2. За дата на уведомлението се счита:
11.10.2.1. датата на предаването – при лично предаване на уведомлението;
11.10.2.2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по
пощата;
11.10.2.3.
датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка – при
изпращане по куриер;
11.10.2.4. датата на приемането – при изпращане по факс;
11.10.2.5. датата на получаване – при изпращане по електронна поща.
11.10.3. Всяка кореспонденция между Страните ще се счита за валидна, ако е
изпратена на посочените по-горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе
средства за комуникация и на посочените лица за контакт. При промяна на посочените
адреси, телефони и други данни за контакт, съответната Страна е длъжна да уведоми
другата в писмен вид в срок до 2 (два) дни от настъпване на промяната. При
неизпълнение на това задължение всяко уведомление ще се счита за валидно връчено,
ако е изпратено на посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за
комуникация и на посочените лица за контакт.
11.10.4. При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието,
правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на
дейност, срока на съществуване, органите на управление и представителство на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в срок
до 3 (три) дни от вписването ѝ в съответния регистър.
Език

Тази клауза е приложима, когато изпълнителят е чужденстранно лице.
11.11. Този Договор се сключва на български и английски език. В случай на
несъответствия, водещ е българският език.
11.11.1. Приложимият език е задължителен за използване при съставяне на всякакви
документи, свързани с изпълнението на Договора, в т.ч. уведомления, протоколи,
отчети и др., както и при провеждането на работни срещи. Всички разходи за превод,
ако бъдат необходими за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или негови представители или служители, са
за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Приложимо право
11.12. Този Договор, в т.ч. Приложенията към него, както и всички произтичащи или
свързани с него споразумения, и всички свързани с тях права и задължения, ще бъдат
подчинени на и ще се тълкуват съгласно българското право.
За неуредените в този Договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото
българско законодателство.
Разрешаване на спорове
11.13. Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него,
включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване,
недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на
празноти в Договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще
се уреждат между Страните чрез преговори, а при непостигане на съгласие – спорът
ще се отнася за решаване от компетентния български съд.
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Екземпляри
11.14. Този Договор се състои от 13 (тринадесет) страници и е изготвен и подписан в
три еднообразни екземпляра – два за възложителя и един за изпълнителя.
Приложения:
11.15. Към този Договор се прилагат и са неразделна част от него следните
приложения:
Приложение № 1 – Техническа спецификация;
Приложение № 2 – Предложение за изпълнение на поръчката от Техническо
предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
Приложение № 3 – Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Любомир Симеонов Кръстев

Ръководител на отдел
„Възлагане на обществени поръчки“
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Методика за определяне на комплексната оценка на офертите:
Показателите и относителната тежест на всеки един от показателите, при критерий за
възлагане оптимално съотношение качество/цена, за определяне на икономически найизгодната оферта.
Cn – предложение на участника
Cmin – минимално предложение
Cmaх – максимално предложение
На първо място се класира участникът, получил най-висока комплексна оценка КО
Максималната комплексна оценка е 100 точки.
КО = Кц + Кт
Кц = Кц 1 +Кц 2
Ценови показатели за оценка на Тежест
на Присъден брой
предложенията
показатели
точки
в%
Кц 1 – месечна абонаментна такса за
абонаментна поддръжка (обслужване)
Cmin/Cn * 25
на Информационна система за контрол
и управление на автомобилния парк на
Възложителя и GPS устройствата
монтирани в автомобилите.
В случай че участник е предложил 25

стойност 0,00 лв. по този показател,
той получава максимален брой точки.
При изчислението на точките на
другите участници във формулата се
използва Сm in =0,001.
Кц 2 – Инсталационна такса за
доставка,
внедряване
на
Информационна система за контрол и
управление на автомобилния парк на
Възложителя и на GPS устройствата,
монтирани в автомобилите и обучение
на персонал на Възложителя.

В случай че участник е предложил
стойност 0,00 лв. по този показател,
той получава максимален брой точки.
При изчислението на точките на
другите участници във формулата се
използва Сm in =0,001.

Cmin/Cn * 25

25

Кт - Качествени показатели за оценка на предложенията

1

Оценките по този показател се определят на база изложената в техническото
предложение на участника информация, като се отчита съответствието, носещо повисока оценка за участника.
При определяне на оценката се отчита съответствието носещо повече точки за
участника.
Оценката се извършва по следният начин:
Кт = Р1 + Р2
Р1 - Възможност на GPS устройство за минимална консумация на енергия
при престой на автомобила.
Услугата осигурява възможност за съхраняване на акумулатора на автомобила, в
случаите когато МПС-то не се управлява и е в по-дълъг престой.

Устройството с минимална консумация получава 25 т.
За останалите устройства оценката се получава по формулата:
Kmin/Kn * 25,
където К е консумираният ток от устройството, когато не предава данни при
захранване 12V.
Р2 - Възможност GPS/GLONASS устройството да може да съхранява в енергонезависима памет минимум 150 000 позиции
Услугата осигурява възможност за съхраняване на данните, в случаите когато МПСтата оперират в зони без GSM покритие.
Точките, които участникът получава по този показател са както следва:
Позиции
≥ 150 000 и < 170 000
≥ 170 000 и < 190 000
≥ 190 000

Точки
5
15
25

Настоящата методика съдържа точни указания за определяне на комплексната оценка
на всяка оферта, при критерий „оптимално съотношение качество/цена“ по чл. 70, ал.
2, т. 3 от ЗОП, показателите и относителната им тежест за определяне на комплексната
оценка, както и точни указания за определяне на оценката по всеки показател. В случай
че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически найизгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена за изпълнение на
поръчката като по отношение на показателите с еднаква тежест – се сравняват
предложенията в следния ред: Кц2 Инсталационна такса за доставка, внедряване на
Информационна система за контрол и управление на автомобилния парк на Възложителя
и на GPS устройствата, монтирани в автомобилите и обучение на персонал на
Възложителя, Кц1 месечна абонаментна такса за абонаментна поддръжка (обслужване)
на Информационна система за контрол и управление на автомобилния парк на
Възложителя и GPS устройствата монтирани в автомобилите. При условие че и цените
са еднакви се сравняват за по-изгодно предложение предложенията по останалите
2

показателите, сравнени в низходящ ред съобразно тяхната тежест, като по отношение
на показателите с еднаква тежест –се сравняват предложенията в следния ред: Р2
Възможност GPS/GLONASS устройството да може да съхранява в енерго-независима
памет минимум 150 000 позиции, Р1 Възможност на GPS устройство за минимална
консумация на енергия при престой на автомобила,
Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните
на първо място оферти, когато икономически най-изгодната оферта не може да се
определи по гореописания ред.
Класирането на офертите се извършва по низходящ ред на получената комплексна
оценка, като на първо място се класира офертата с най-висока комплексна оценка.
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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
ОТНОСНО:„ОСИГУРЯВАНЕ НА GPS УСЛУГИ ЗА ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА
АВТОМОБИЛНИЯ ПАРК НА БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД”
Съдържание:
1.

Предназначение

2.

Общи и специфични изисквания

3.

Техническа спецификация

3.1. Изисквания към GPS устройствата
3.2. Функционални изисквания
3.2.1. Сервизно обслужване на автопарка
3.2.2. Контрол с GPS система
3.2.3. Контрол на резултатите от движението на автомобилите
3.2.4. Справки
3.3. Конфигуриране
3.4. Администриране
4.

Изисквания към внедряването

4.1.

Обслужване на системата и техническите средства

4.2.

Списък на автомобилите

5.

Документация и обучение

5.1.

Документация

5.2.

Обучение

6.

Срок на договора, срок за изпълнение и въвеждане в експлоатация

7.

Абонаментна поддръжка и сервиз
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Приложение №1
1. Предназначение

Срокът за изпълнение на предмета на поръчка е за не повече от 27 месеца, считано от
датата на сключване на договора, включващ:
1. Срокът за изпълнение на Услугите, считано от датата на влизане в сила на договора
за извършване за доставка, внедряване на Информационна система за контрол и
управление на автомобилния парк на Възложителя наричана за краткост Системата и на
GPS устройствата монтирани в автомобилите по местата за изпълнение и обучение на
персонал на Възложителя е не по – дълъг от 3 месеца.
2. Срокът за изпълнение на Услугите за абонаментна поддръжка (обслужване) на
Информационна система за контрол и управление на автомобилния парк на Възложителя
и GPS устройствата монтирани в автомобилите е 24 месеца, считано от датата на
подписване на протокола за приемане изпълнението на Услугите по т. 1.
Доставката, внедряване и абонаментна поддръжка на Информационна система за
контрол и управление на автомобилния парк на „Булгартрансгаз“ ЕАД, включва
изпълнение на следните дейности:
•

Изпълнителят инсталира на своя сървърна архитектура необходимия софтуер и
първоначални данни и векторни/растерни карти. Предоставя, монтира и активира
крайните устройства.

•

Необходимите SIM карти за преноса на данни се предоставят от Изпълнителя.

•

Възложителят има всички права за администриране, мониторинг и поддръжка на
Системата чрез съответни права на достъп.

•

Системата предоставя възможност за контрол и управление на транспортния
парк в реално време чрез графичен интерфейс и за генериране на справки, които
улесняват процеса на вземане на управленски решения.

•

Системата оптимизира разходите и облекчава дейностите, свързани с техническо
обслужване на автомобилите, планиране и разпределяне на дейности по
транспортните средства и контрол на изпълнението на задачите чрез GPS
система.

•

Използваните картографски данни в Системата, предоставени от Изпълнителя, да
са с уредени авторски права за срока на действие на договора.

•

Системата се поддържа в актуално състояние за срока на договора (системни
пачове, актуализация на версии, карти и други) от Изпълнителя.

•

Системата да предоставя анализ в реално време на потоците входящи данни с
обобщаване на събития, филтриране и корелация, както и предупреждения,
базирани върху установени правила и откриване на съвпадащи модели в данните.

•

Системата да позволява визуализиране, обработване и обогатяване на масиви от
данни и осигуряване на възможност за тяхното анализиране чрез бизнес системи
на трети страни (осигуряване на възможност за интеграция с оперативни системи
на Възложителя). .
2

•

Системата да е подходяща за множество видове инфраструктури – публични и
частни „облаци“, колокиране на място при клиента и други.
2. Общи и специфични изисквания

• Централизирано уеб базирано решение с достъп от максимум 30 броя работни
места.
• Конфигурирането на работни места да не изисква допълнителен софтуер освен
WEB Browser - Internet Explorer, Firefox или друг аналогичен. Автентикацията на
потребителите да става автоматично през WEB Browser с използване и спазване
правилата за достъп на развитата от Възложителя Active Directory или чрез друг
сигурен начин на достъп.
• Системата задължително трябва да отговаря на функционалните изисквания към
момента на подаване на офертите.
• С оглед запазване конфиденциалността на данните е необходимо връзката между
устройствата, които ще бъдат поставени в автомобилите и сървърната част, да
бъде криптирана и да не минава през интернет. Задължително е генерирането на
възможно най-малък трафик между устройствата и сървърната част.
• Да е насочена за работа в организация, поддържаща мобилни сервизни екипи.
• Да поддръжка на организационна структура с поделения.
• Да поддържа роли и потребители за администриране
функционалност и по данни за съответни поделения.

на

достъпа

по

• Картографските данни да покриват цялата републиканска пътна мрежа и уличната
мрежа (включително имена на улици) на всички градове в България.
• Въвеждане на информация и детайлни справки за обекти.
• Управление и обслужване на винетки, застраховки, лизинг, технически прегледи и
известяваща система за предстоящи събития.
• Планиране на технически обслужвания - смяна на масло, консумативи.
• Автоматизиран рапорт, свързан с автомобилните гуми, включително параметри на
гумата, сезонни смени на гумите.
• Възможност за надграждане на функционалности на Системата.
• Наличие на интерфейс за работа в реално време (и/или актуализация през
определен период) с използваните действащи информационни системи на
Изпълнителя и синхронизиране на данните за водачите, автомобилите и
съоръженията на територията на страната.
• Системата да позволява заявяване за ползване на превозно средство, с възможност
за одобрение от оторизирано лице. Системата трябва да визуализира процеса на
заявка и статуса на превозното средство.
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• Системата да дава възможност за проследяване на работни процеси (задачи) при
изпълнението на оперативни дейности с обекти от автопарка.
• Възможност за задаване на основни разходни норми на обект и отчитане на
преразход и икономии.
• Детайлно отчитане на пътни листа и съответни справки за разход на гориво.
• Възможност за създаване на специфични справки, дефинирани от Възложителя.
• Участниците трябва да представят Лиценз с уредени авторски права за всички
електронни географски карти, използвани в Системата, които ще бъдат
предоставени от тях.
• Системата да позволява работа на български. Да има техническа възможност за
добавяне на друг език.
• Всички статични справки в Системата да бъдат настроени така, че да
удовлетворяват изискванията на клиента.
• Справките от уеб-базирания клиент да позволяват експорт на резултатите към
Microsoft Excel и CSV формат.
• Системата да предоставя възможност за конфигуриране на потребителския достъп
до различните модули, групи автомобили и справки. Потребителите да могат да
бъдат групирани чрез употребата на групи, лесно да бъдат раздавани права на
достъп.
Автомобилният регистър да поддържа:
• Информация за автомобили - регистрационен номер, марка и модел и опция за
допълнителен запис пример: собственик на автомобила, евро стандарт, дата на
закупуване и производство, доставчик и кредитор (ако има такива), изминати
километри към датата на закупуване, номер на двигател, шаси, кубатура и
мощност, гориво, вместимост на горивото, масло и антифриз.
• Информация за винетки - вид, начална дата и дата на изтичане, категория,
плащане.
• Системата да поддържа информация за агрегати, гуми, специализирана техника
и др. по сходен начин, както при автомобилите.
• Системата да поддържа списък на водачите на автомобилите и информация за тях.
• За шофьорите – име, ЕГН, адрес, телефон.
• Данни за шофьорска книжка.
• Категории – период на валидност.
• Възможност в Системата да се съхраняват и генерират данни за пътните листа,
като се изискват следните полета:
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- номер на пътния лист, данни за автомобила (рег. номер и др.), водачи (изработени
от тях часове), начална и крайна дата и час, начален и краен километраж (градско,
извънградско движение, движение в столицата), маршрут;
- възможност за импортиране на данни от бензиностанции по изискване на
възложителя.
• Възможност за въвеждане на маршрут, при което Системата алармира при
отклоняване от предварително зададения маршрут.
• Възможност за импорт на гориво в пътния лист.

Специфични изисквания
1. Участникът да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези
на поръчката, най-много за последните три години от датата на подаване на офертата.
Участникът да е изпълнил най-малко две услуги за успешно интегриране на система за
осигуряване на GPS услуги за проследяване на автомобилен парк.
Под дейности, които са „сходни“ с предмета и обема на поръчката се разбира успешно
интегриране на система за осигуряване на GPS услуги за проследяване на автомобилен
парк на възложител.
2. Участникът да декларира в еЕЕДОП , че притежава валиден сертификат (копие,
заверено за вярност с оригинала), за внедрена от участника система ISO 9001 или
еквивалентен.
3. Участникът да приложи към техническото предложение валиден сертификат (копие,
заверено за вярност с оригинала), за внедрена от участника система за управление на
информационна сигурност по стандарт ISO 27001 или еквивалентен.
4. Участникът да приложи към техническото предложение валиден сертификат (копие,
заверено за вярност с оригинала), за внедрена от участника система за управление на
информационни услуги по стандарт ISO 20000-1 или еквивалентен.

3. Технически изисквания:
3.1. Изисквания към GPS устройствата:
• Всички устройства и антени да бъдат монтирани на скрито и трудно достъпно място
в автомобила.
• Устройствата да притежават всички възможни функции за пестене на енергия от
акумулатора на превозното средство. В предложението за изпълнение на
поръчката да се посочи конкретната минимална консумация на енергия при
престой на автомобил в stand by режим.
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• Възможност за автоматичен stand by режим при липса на GPS сигнал и/или ако
автомобилът е в покой. Възможност за задаване и промяна на времето, за което
устройството следва да премине в stand by режим.
• Устройствата да могат автоматично да преминават от един тип връзка за предаване
на данни в мобилна клетъчна мрежа в друг в зависимост от покритието и нивото
на сигнала.
• GPS устройството да е придружено със сертификат за съответствие съгласно
Директива 2011/65/EU - относно Ограничаването на употребата на определени
опасни вещества (RoHS) в електрическо и електронно оборудване.
• GPS устройството да е придружено със сертификат за съответствие съгласно
Директива 2014/53/EС (RED) – относно здраве и безопасност, електромагнитна
ефективност и ефективно използване на радиоспектъра.
• GPS устройството да е придружено със сертификат за съответствие съответствие с
Регламент (ЕО) № 1907/2006 – относно регистрацията, оценката, разрешаването и
ограничаването на химикали (REACH).
• GPS устройството да е придружено с удостоверителен документ от производителя,
че притежава функция за криптиране на данни, изпращани през GSM/GPRS
мрежата.
• Проследяващото устройство да работи със системите GPS и GLONASS, което ще
осигури непрекъсваемост в работата на Системата при Възложителя в случай на
отпадане на една от двете сателитни системи.
• GPS/GLONASS устройството да е с вградена GPS антена (за ограничаване на
външните вмешателства от страна на водачите).
• Да притежава вграден акселерометричнен датчик.
• Да притежава вградена батерия, минимум 170 mAh
• Да поддържат предаване на данни.
• Устройствата могат да бъдат от различен вид, в зависимост от видовете
автомобили и параметрите, които е необходимо да бъдат следени.
• Идентификация на водачите - автентикацията на водача следва да се извършва с
идентификационнен чип, като за целта е необходимо монтирането в автомобила
на четец.
• Устройствата да позволяват работа с RFID четец с цел използване на служебните
карти за достъп.
• Устройствата да позволяват въвеждане на данни за водачите, които имат право да
управляват автомобила. Възможност за добавяне и премахване на водачи от
оторизирани за целта лица. Да се осигури светлинна и звукова сигнализация при
приета или отхвърлена идентификация.
• Възможност GPS устройствата да се инсталират и на превозни средства,
произведени преди 1995 г.

6

• GSM комуникация: GPS устройствата да могат да комуникират чрез всички
протоколи за предаване на данни през мобилна клетъчна мрежа, като GPRS, както
и чрез SMS и да не зависят от избора на оператор.
• При липса на GSM покритие и съответно сигнал от базова станция на мобилния
оператор GPS/GLONASS устройството да съхранява в енерго-независима памет
архив на последните записи на не по-малко от 150 000 позиции.
• Възможност за настройка на записа, както на време (в секунди и/или минути), така
и на разстояние (в метри).
• Възможност за контролиране посредством GPS/GPRS на следния минимум от
параметри: вкл./изкл. двигател, изразходвано гориво и/или ниво на горивото за
някои МПС.
3.2. Функционални изисквания
3.2.1. Сервизно обслужване на автопарка
•

Системата да поддържа функционалност, насочена към сервизното обслужване
на автопарка.
- Планиране на периодични задачи по обслужване на автомобилите.
- Възможност за планиране на техническо обслужване. Целта на плана за
обслужване е да се планират ефективно периодите на престой на автомобилите,
както и да се избегнат пропуските при изготвяне на графиците. Плановете за
техническо обслужване на автомобилите се базират на времеви интервали и/или
на изминатите километри в зависимост от интензивността на използване на
автомобила. Планираните дейности могат да са приложими за отделен автомобил.
Потребителят да може да посочва различни интервали (в дни) и пробег.

•

Възможност за генериране на типови справки. Генерирането на типови справки
за периодична поддръжка да бъде автоматизиран процес, който да се стартира
на определен интервал от време (например в края на всеки месец) или от
специалист– потребител на Системата.

•

Възможност да се генерира справка за предстоящо техническо обслужване – тази
справка трябва показва всички автомобили, които отговарят на зададен
критерий, на които им престои техническо обслужване, визуализират се и
оставащите километри или времевият период до обслужването или
профилактиката.

3.2.2. Контрол с GPS система
Системата да поддържа функционалност за следене движението на автомобили в
реално време. За целта на автомобилите, които се следят, следва да бъдат
монтирани устройства за събиране и обработка на информация, която се подава
към сървъра на Системата.
Потребителският интерфейс да дава на работещия следните възможности:
•

Визуализация движението на автомобили върху географски карти

•

Работа в различни географски мащаби
7

•

Визуализация на обекти

•

Измерване на разстояния с виртуална ролетка върху географска карта

•

Следене на “избран” автомобил

•

Филтър на наблюдаваните върху картата автомобили

3.2.3. Контрол на резултатите от движението на автомобилите
Системата да поддържа функционалност, която да анализира следите от движението на
автомобилите и да решава следните задачи:
•

Обработка и анализ на данните от GPS, съхранени при мониторинга.

•

Автоматизирано генериране на отчет за движението на всеки от
автомобилите – престои по обекти, неоснователни престои, изминати
километри, други параметри събрани от GPS устройствата.

•

Преглед на маршрут със следата от движението.

•

Графична (върху географска карта) съпоставка на планираните по
километри и време маршрути с отчетените.

•

Контрол на движението: градско, извънградско, планинско и др.

•

Продължителност и място на престоите и автоматично наименование на
престоите.

•

Отчитане и възможност за преглед на събитията, реализирани по време на
маршрут (спрял, стоял на място с включен двигател, начало и край на
маршрут).

•

Маршрут на автомобила и изминати километри за всеки участък.

•

Състояние на двигателя: вкл./изкл.

3.2.4. Контрол на поведението на водачите
Системата да дава възможност за анализ и мониторинг в реално време на поведението
на водачите на МПС, базирани на динамичните данни от акселерометричния датчик,
вграден в GPS устройството.
•
•
•
•

Системата да отчита рязко ускорение, рязко спиране, рязко завиване и
превишена скорост.
Системата да добавя допълнителен анализ на поведението на водача
спрямо вторични данни (например данни за пътния трафик, градско и
извънградско движение).
Системата да позволява създаване на различни поведенчески шаблони,
позволяващи оценка на водачи по типове МПС. Шаблоните да позволяват
задаване на повече от един критерий и нива на оценка.
Анализът на поведението на водача да се осъществява в графичен и
табличен вид, с възможност за генериране на справки в подходящ формат,

8

в т.ч. и справки по отчетените нарушения, с възможност за отвеждане на
всяко събитие към точната локация върху карта.
3.2.5. Справки
Системата трябва да предоставя възможност за:
•

•

Автоматичен импорт на данни за количества закупени горива от снабдителя,
обслужващ Възложителя и сама да обвързва данните (карта, автомобил,
количество гориво, вид, дата, час, място на зареждане) към въведените в нея
автомобили.
Събиране на МПС на едно място: Възможност за автоматично генериране на
справка /на дневна, седмична или месечна база/, която да бъде получаване на
имейл/и на Възложителя. Справката да съпоставя концентрация на спирания на
повече от две МПС на едно място за определен времеви диапазон.
Обстоятелствата се декларират в Предложението за изпълнение на поръчка като
за доказателство се посочва и предоставя демо акаунт за достъп до системата за
мониторинг на превозни средства, доказващ наличието на функционалността.
Справка на пробега в градски, извънградски условия и движения извън
Републиканската мрежа: Възможност за автоматично генериране на справка /на
дневна, седмична или месечна база/, която да бъде получаване на имейл/и на
Възложителя. Справката да съпоставя данни и те да се визуализират в Обобщена
справка на пътен лист, в която изминатия пробег е посочен в: общо, градски,
извънградски, движение извън Републиканска пътна мрежа. Обстоятелствата се
декларират в Предложението за изпълнение на поръчка като за доказателство се
посочва и предоставя демо акаунт за достъп до системата за мониторинг на
превозни средства, доказващ наличието на функционалността.

3.3. Конфигуриране
Администраторите на Системата (или лица с вменени права и задължения) да могат да
конфигурират системата като:
- създават нови, променят или премахват потребители и/или групи;
- експортират данни XLS, CSV.
3.4. Администриране
•

Възможност за конфигуриране на достъпа до различните модули, форми за
въвеждане и справки и за определяне на потребителски групи (потребители
с еднакви права).

•

Централно администриране на Системата без необходимост от обслужване на
място на работните места.

•

Възможност за работа от отдалечени работни места с дефиниране на правата
за отделните модули, форми и справки.

4. Изисквания към внедряването
След монтажа на устройството, пробегът към момента да бъде отразен в протокол за
монтаж и използван за начален пробег, върху който ще бъде добавян всеки следващ км.
пробег.
Изпълнителят следва да предостави поетапен подход за внедряване на Системата.
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4.1.

Обслужване на Системата и техническите средства

Всички технически средства, предоставени и монтирани от Изпълнителя, както и
софтуерната платформа, следва да се обслужват от него за целия период на договора,
като време за реакция е:
За устройство монтирано в автомобила – 78 часа;
За софтуерна система за отчитане, визуализация и справки – 8 часа.

-

4.2. Списък на автомобилите и характеристиките им.
Да бъдат оборудвани и въведени в системата общо 163 автомобила. На участникът,
определен за изпълнител ще бъде предоставен детайлен списък на автопарка на
Възложителя.
5. Документация и обучение
5.1. Документация

5.2.

•

За контролния център – ръководство за потребителя на български език

•

За автомобилите – инструкции за използване на български език

•

За администриране – ръководство за конфигуриране и настройка на
Системата, процедури за справяне с критични грешки и спирания на
Системата на български език.

Обучение

Обучението на 30 души от персонала трябва да бъде извършено в административната
сграда на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД в гр. София и експлоатационните райони на територията
на страната.
6. Срок на договора, срок за изпълнение и въвеждане в експлоатация
Срокът за изпълнение на предмета на поръчка е за не повече от 27 месеца, считано от
датата на сключване на договора, включващ:
6.1. Срокът за изпълнение на Услугите, считано от датата на влизане в сила на договора
за извършване за доставка, внедряване на Информационна система за контрол и
управление на автомобилния парк на Възложителя наричана за краткост Системата и на
GPS устройствата монтирани в автомобилите по местата за изпълнение, съгласно
предварително съгласуван с Възложителя график и обучение на персонал на
Възложителя е не по – дълъг от 3 месеца:
6.2. Срокът за изпълнение на Услугите за абонаментна поддръжка (обслужване) на
Информационна система за контрол и управление на автомобилния парк на Възложителя
и GPS устройствата монтирани в автомобилите е 24 месеца, считано от датата на
подписване на протокола за приемане изпълнението на Услугите по т. 6.1.
Монтажът на устройствата на автомобилите се извършва по райони, разпределени на
териториален принцип и адреси, предоставени от Възложителя за всяко негово
подразделение след сключването на договора.
Тестовете на Системата следва да бъдат извършени за всеки един район, както и един
финален в ЦУ на БУЛРАГТРАНСГАЗ ЕАД (контролен център на Системата).
Системата се счита за въведена в експлоатация при успешно извършени тестове.
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7. Абонаментна поддръжка и сервиз
Абонаментната поддръжка (обслужване) на Информационна система за контрол и
управление на автомобилния парк на Възложителя и GPS устройствата монтирани в
автомобилите започва да тече от датата на подписване на приемо - предавателния
протокол за приемане изпълнението на Услугите
доставка, внедряване на
Информационна система за контрол и управление на автомобилния парк на Възложителя
и на GPS устройствата монтирани в автомобилите по местата за изпълнение.
В рамките на договора Изпълнителят се задължава да осигури време за реакция за
устройство монтирано в автомобила след подаден сигнал от не повече от 78 часа. При
неотстраняване на повредата на място - замяна с изправно GPS устройство в рамките на
2 работни дни. Ремонтът се извършва по местонахождението на автомобилите, съгласно
списък с адреси, предоставени от Възложителя за всяко негово подразделение след
сключването на договора. За извършените ремонти на място се подписва се протокол.
Предоставяне
контролиране
оборудвани с
представен от
подписване на

на услугите предмет на договора за локализиране, проследяване и
движението на 163 бр. автомобили собственост на Възложителя,
GPS-устройства от Изпълнителя. Списък на автомобилите ще бъде
Възложителя на Изпълнител в срок до два работни дни от датата на
договора.

След изтичане срока на договора Възложителят връща на Изпълнителя предоставените
GPS устройства. Демонтажът им се извършва от Изпълнителя за негова сметка, по
график, съгласуван с Възложителя. При приключване на договора Изпълнителят следва
да архивира събраната информация в база данни / изборът на носител се уточнява преди
архивирането/ и да я предаде на Възложителя.
Предметът на поръчката включва:
Материали
GPS устройство
Монтаж на оборудване
Картов четец за идентификация на водач
DC/DC конвертор

Брой
163
163
163
30

Списък на автомобилите ще бъде представен от Възложителя на Изпълнителя
в срок до два работни дни от датата на подписване на договора.
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ОБРАЗЕЦ О3
Списък
по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 44, ал. 1 от ППЗОП
Долуподписаният/ната .................. с лична карта № ......................, издадена на
.................... от ........................, с ЕГН ..................., в качеството ми на ........................

(представляващ участник юридическо лице, едноличен търговец, обединение по ЗЗД,
участник в обединение, което няма правна форма, физическо лице), представляващ
………………………. (посочва се участник юридическо лице, едноличен търговец,
обединение по ЗЗД, участник в обединение, което няма правна форма, физическо лице)

участник в публично състезание по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с
наименование: Осигуряване на GPS услуги за проследяване на автомобилния парк на
Булгартрансгаз ЕАД, реф. номер 180-118, декларирам следният списък по чл. 54, ал. 2 и
чл. 55, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 44, ал. 1 от ППЗОП:
1. Правно-организационната форма, под която осъществяваме дейността си е, както
следва: ………………………………………… (посочва се за участника и участниците в
обединение)

1.1. Правно-организационната форма, под която подизпълнителите …………………….
(изброяват се съответните подизпълнители) осъществяват дейността си е, както следва:
…………………………………………
1.2. Правно-организационната форма, под която третите лица …………………….
(изброяват се съответните трети лица) осъществяват дейността си е, както следва:
………………………………………
1.3. Начин на представителство:
 …………………….
 …………………….

Посочва се начина на представителство, съгласно актуално състояние на участника/
учредителен акт/ устав и др. Информацията се представя за участник, участник в
обединение, трето лице, подизпълнител, като текста се копира толкова пъти, колкото е
необходимо
2. Списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП:
2.1. Лицата, които представляват участника (съгласно чл. 40, ал. 2, т. 1-8 от ППЗОП и
чл. 40, ал. 2, т. 9 от ППЗОП):
 …………………..
 …………………..

Изрично се посочва, дали съответното лице може да представлява участника
самостоятелно или заедно с друго лице.
Информацията се представя за участник, участник в обединение, трето лице,
подизпълнител, като текстът се копира толкова пъти, колкото е необходимо
2.2. Лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника
(съгласно чл. 40, ал. 2, т. 1-8 от ППЗОП):
 …………………
 ………………..
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Информацията се представя за участник, участник в обединение, трето лице,
подизпълнител, като текстът се копира толкова пъти, колкото е необходимо.
2.2.1. Лицата, които управляват и контролират участника, съгласно законодателството
на държавата в която са установени (съгласно чл. 40, ал. 2, т. 9 от ППЗОП):
 …………………
 ………………..

Информацията се представя в останалите случаи извън хипотезите на чл. 40, ал. 2, т1-8 от ППЗОП вклю чително за чуж дестранните лица и се отнася за участник,
участник в обединение, трето лице, подизпълнител, като текстът се копира толкова
пъти, колкото е необходимо.

2.3. Прокуристи:
 ……………….
 ……………….

В случаите, когато лицето е чуждестранно лице и има повече от един прокурист, се
посочва само прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на
Република България.
Информацията се представя за участник, участник в обединение, трето лице,
подизпълнител, като текстът се копира толкова пъти, колкото е необходимо.
Лицата по т. 2.1, 2.2 и 2.3 са посочените в чл. 40, ал. 2 от ППЗОП
2.4. Други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на
решения и да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, еквивалентен
на този, валиден за представляващите го лица, членовете на управителните или
надзорните органи и/или които имат правомощия да упражняват контрол при вземане
на решения от органите на управление:
 ……………………
 ……………………

Информацията се представя за участник, участник в обединение, трето лице,
подизпълнител, като текстът се копира толкова пъти, колкото е необходимо.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни
данни.
Когато участникът е юридическо лице, едноличен търговец или обединение по Закона
за задълженията и договорите (ЗЗД), което не е юридическо лице:
Наименование на
………………………..

участник

и

посочване

на

правноорганизационна

Представляващ/и ……………………………….. (име и фамилия)
Подпис/и ………………………………..
Дата ………………………

форма
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*Декларацията се подписва от представляващия/ ите участник (юридическо лице,
едноличен търговец или обединение по Закона за задълженията и договорите (ЗЗД),
което не е юридическо лице.
Упълномощено лице ………………………………. (име и фамилия)
Подпис ………………………………..
Дата ………………………
Когато участникът няма определена правна форма:
Физически лица ……………………….. (изброяват се всички физически лица, които участват
в обединението - име и фамилия)
Подпис/и ………………………………….
Представляващ/и ……………………………….. (име и фамилия на представляващия/ ите всяко
едно юридическо лице, едноличен търговец или обединение по ЗЗД, което не е
юридическо лице, както и посочване на наименованието и правноорганизационната им
форма)
Подпис/и ………………………………..
Дата ………………………

*Декларацията се подписва от всяко едно физическо лице и от представляващия/ ите
всяко едно юридическо лице, едноличен търговец или обединение по ЗЗД, което не е
юридическо лице, които участват в обединението.
Упълномощено лице ………………………………. (име и фамилия)
Подпис ………………………………..

Дата ………………………

ОБРАЗЕЦ О4

Наименование на участника:

Посочва се:
 фирмата (наименованието на дружеството) и правно организационна форма.
 когато участникът е обединение, което няма определена правна форма и статут, се

посочват наименованията на всички участници в него, както и правно организационната
форма, в случай че има такава
Предложение за изпълнение на поръчката

Наименование на поръчката: Осигуряване на GPS услуги за проследяване на
автомобилния парк на „Булгартрансгаз“ ЕАД

Идент. №: 180-118
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
С настоящото представяме нашето предложение за изпълнение на обществената поръчка по
обявената от Вас процедура с горепосоченото наименование.
1. Представяме подробно описание на услугите, които ще бъдат извършени в изпълнение на
предмета на поръчката и на функционалните характеристики на системата, както и
изискуемите доказателства, съгласно изискванията на Техническата спецификация, както
следва:
..............................................................................................

2. Представяме подробно описание на техническите параметри и функционалности на GPS
устройствата, които ще се монтират в автомобилите, съгласно изискванията на Техническата
спецификация, както следва:
…………………………………………………………………………………..
3. Потвърждаваме, че ще изпълним предмета на поръчката в сроковете, посочени от
възложителя в Техническата спецификация и проекта на договор част от документацията на
обществената поръчка, както и потвърждаваме заложените от възложителя в сроковете,
посочени от възложителя в Техническата спецификация и проекта на договор част от
документацията на обществената поръчка за реакция за устройство монтирано в автомобил
и за софтуерната система за отчитане, визуализация и справки, както и сроковете при
неотстраняване на повредата на място за замяна замени с изправно GPS устройство по

местонахождението на автомобилите, съгласно списък с адреси, предоставени от
Възложителя за всяко негово подразделение след сключването на договора.

1

ОБРАЗЕЦ О4

Приложения: .....................................................
Когато участникът е юридическо лице, едноличен търговец или обединение, което не е
юридическо лице по Закона за задълженията и договорите (ЗЗД):
Наименование на участник и посочване на правноорганизационна форма ………………………..
Представляващ/и ……………………………….. (име и фамилия)
Подпис/и ………………………………..
Дата ………………………

Документът се подписва от представляващия/ ите участник (юридическо лице, едноличен
търговец или обединение, което не е юридическо лице по Закона за задълженията и
договорите (ЗЗД).
Упълномощено лице ………………………………. (име и фамилия)
Подпис ………………………………..
Дата ………………………
Когато участникът няма определена правна форма:
Физически лица ……………………….. (изброяват се всички физически лица, които участват в
обединението - име и фамилия)
Подпис/и ………………………………….
Представляващ/и ……………………………….. (име и фамилия на представляващия/ ите всяко едно
юридическо лице, едноличен търговец или обединение, което не е юридическо лице по ЗЗД,
както и посочване на наименованието и правноорганизационната им форма)
Подпис/и ………………………………..
Дата ………………………

Документът се подписва от всяко едно физическо лице и от представляващия/ ите всяко едно
юридическо лице, едноличен търговец или обединение, което не е юридическо лице по ЗЗД,
които участват в обединението.
Упълномощено лице ………………………………. (име и фамилия)
Подпис ………………………………..
Дата ……………………………….
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ОБРАЗЕЦ O6

Наименование на участника:

Посочва се:
 фирмата (наименованието на дружеството) и правно организационна форма.
 когато участникът е обединение, което няма определена правна форма и статут, се

посочват наименованията на всички участници в него, както и правно организационната
форма, в случай че има такава
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Наименование на поръчката: „Осигуряване на GPS услуги за проследяване на
автомобилния парк на Булгартрансгаз ЕАД “
Идент. №: 180-118
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
С настоящото представяме нашето ценово предложение за изпълнение на предмета на
горепосочената обществена поръчка:
Цена и условия на формирането й.
Изпълнението на предмета на поръчката ще извършим при следните условия:
Всички посочени цени са в лева без ДДС.
Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията
за участие в обществената поръчка.
В случай на несъответствие между общата цена за изпълнение предмета на поръчката,
изписана цифром и словом, за валидна се приема, посочената словом, като същата се
оповестява от комисията за провеждане на процедурата на основание чл. 57, ал. 3 от
ППЗОП. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем
общата цена и единичните цени, изписани цифром с общата цена на офертата, изписана
словом в определен от комисията срок.
При несъответствие между предложените единични цени и обща цена, валидна ще бъде
общата цена на офертата, изписана словом и ще бъдем задължени да приведем единичните
цени в съответствие с общата цена на офертата, изписана словом в определен от комисията
срок.
Предлагаме обща цена за изпълнение на предмета на поръчката, в размер на:
Цифром: __________________
…………. лева, без ДДС
Словом:________________________________________________________
………… лева без ДДС
(посочва се цифром и словом стойността в лева, без ДДС)
1
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(Общата цена за изпълнение на предмета на поръчка представлява сбора на цените по т. 1
и т. 2.1.)
(При публичното оповестяване, съгласно чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, на предлаганата обща цена
за изпълнение на предмета на поръчката от комисията за провеждане на процедурата се
оповестява предлаганата обща цена, изписана словом)
Посочените цени включват всички разходи по изпълнение предмета на поръчката.
1. Предлагаме Цена за Инсталационна такса за всички 163 бр. автомобили на Възложителя,
включваща цена за доставка, внедряване на Информационна система за контрол и
управление на автомобилния парк на Възложителя и GPS устройствата монтирани в
автомобилите и обучение на персонал на Възложителя в размер на:
Цифром: __________________
…………. лева, без ДДС
Словом:________________________________________________________
………… лева без ДДС
(посочва се цифром и словом стойността в лева, без ДДС)
2. Предлагаме Цена за месечна такса за абонаментна поддръжка (обслужване) на
Информационна система за контрол и управление на автомобилния парк на Възложителя и
GPS устройствата монтирани в 163 бр. автомобили на Възложителя в размер на:
Цифром: __________________
…………. лева, без ДДС
Словом:________________________________________________________
………… лева без ДДС
(посочва се цифром и словом стойността в лева, без ДДС)
2.1. Предлагаме Обща цена за 24 месечни такси за абонаментна поддръжка (обслужване) на
Информационна система за контрол и управление на автомобилния парк на Възложителя и
GPS устройствата монтирани в 163 бр. автомобили на Възложителя в размер на:
Цифром: __________________
…………. лева, без ДДС
Словом:________________________________________________________
………… лева без ДДС
(посочва се цифром и словом стойността в лева, без ДДС)
*Забележка – Общата цена по т.2.1. включва цената на една месечна такса по т.2.,
умножена по 24.
Когато участникът е юридическо лице, едноличен търговец или обединение, което не е
юридическо лице по Закона за задълженията и договорите (ЗЗД):
Наименование на участник и посочване на правноорганизационна форма ………………………..
Представляващ/и ……………………………….. (име и фамилия)
Подпис/и ………………………………..
Дата ………………………

Ценовото предложение се подписва от представляващия/ ите участник (юридическо лице,
едноличен търговец или обединение, което не е юридическо лице по Закона за
задълженията и договорите (ЗЗД).
Упълномощено лице ………………………………. (име и фамилия)
2
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Подпис ………………………………..
Дата ………………………
Когато участникът няма определена правна форма:
Физически лица ……………………….. (изброяват се всички физически лица, които участват в
обединението - име и фамилия)
Подпис/и ………………………………….
Представляващ/и ……………………………….. (име и фамилия на представляващия/ ите всяко
едно юридическо лице, едноличен търговец или обединение, което не е юридическо лице по
ЗЗД, както и посочване на наименованието и правноорганизационната им форма)
Подпис/и ………………………………..
Дата ………………………

Ценовото предложение се подписва от всяко едно физическо лице и от представляващия/
ите всяко едно юридическо лице, едноличен търговец или обединение, което не е
юридическо лице по ЗЗД, които участват в обединението.
Упълномощено лице ………………………………. (име и фамилия)
Подпис ………………………………..
Дата ……………………..
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ОБРАЗЕЦ О6
ДЕКЛАРАЦИЯ

*

за срока на валидност на офертата
Долуподписаният/ната .............. с лична карта № .................., издадена на ............. от
................., с ЕГН ..................., в качеството ми на .................... (представляващ участник

юридическо лице, едноличен търговец, обединение по ЗЗД, участник в обединение, което
няма правна форма, физическо лице), представляващ ……………… (посочва се участник
юридическо лице, едноличен търговец, обединение по ЗЗД, участник в обединение, което
няма правна форма, физическо лице) участник в процедура на публично състезание по ЗОП

за възлагане на обществена поръчка с наименование: „Осигуряване на GPS услуги за
проследяване на автомобилния парк на Булгартрансгаз ЕАД “, идент. №: 180-118

Декларирам, че срокът на валидност на офертата е ….............. (не по-малко от 4 месеца)
месеца от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата.
Когато участникът е юридическо лице, едноличен търговец или обединение, което не е
юридическо лице по Закона за задълженията и договорите (ЗЗД):
Наименование на участник и посочване на правноорганизационна форма ………………………..
Представляващ/и ……………………………….. (име и фамилия)
Подпис/и ………………………………..
Дата ………………………

*Декларацията се подписва от представляващия/ ите участник (юридическо лице,
едноличен търговец или обединение, което не е юридическо лице по Закона за
задълженията и договорите (ЗЗД).
Упълномощено лице ………………………………. (име и фамилия)
Подпис ………………………………..
Дата ………………………
Когато участникът няма определена правна форма:
Физически лица ……………………….. (изброяват се всички физически лица, които участват в
обединението - име и фамилия)
Подпис/и ………………………………….
Представляващ/и ……………………………….. (име и фамилия на представляващия/ ите всяко
едно юридическо лице, едноличен търговец или обединение, което не е юридическо лице
по ЗЗД, както и посочване на наименованието и правноорганизационната им форма)
Подпис/и ………………………………..
Дата ………………………

*Декларацията се подписва от всяко едно физическо лице и от представляващия/ ите всяко
едно юридическо лице, едноличен търговец или обединение, което не е юридическо лице
по ЗЗД, които участват в обединението.
Упълномощено лице ………………………………. (име и фамилия)
Подпис ………………………………..
Дата ………………………

ОБРАЗЕЦ О9
ДЕКЛАРАЦИЯ*
по чл. 81ж, ал. 12 от Закона за енергетиката (ЗЕ)
Долуподписаният/ната .................. с лична карта № ......................, издадена на
.................... от
........................, с ЕГН ..................., в качеството ми на
........................ (представляващ участник юридическо лице, едноличен търговец,

обединение по ЗЗД, участник в обединение, което няма правна форма, физическо
лице), представляващ …………………………………. (посочва се участник юридическо лице,
едноличен търговец, обединение по ЗЗД, участник в обединение, което няма правна
форма, физическо лице) участник в обществена поръчка с наименование: Осигуряване
на GPS услуги за проследяване на автомобилния парк на “Булгартрансгаз” ЕАД, реф.
номер 180-118
ДЕКЛАРИРАМ, следното:
Не извършвам консултантски услуги и не съм изпълнител на дейности, свързани със
системи или оборудване за информационни технологии и системи за сигурност по
отношение на достъпа на вертикално интегрираното предприятие „Български енергиен
холдинг” ЕАД или която и да е друга част от него, изпълняващо дейности по доставка
или производство на природен газ.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на
неверни данни.

*В случай че участникът/участник в обединение/ подизпълнител и/или трето лице,
което ще участва при изпълнение на предмета на поръчката, изпълнява дейности,
посочени в чл. 81ж, ал. 10 от Закона за енергетиката на вертикално интегрираното
предприятие „Български енергиен холдинг” ЕАД или на други негови части или не е
видно същият дали изпълнява такива дейности, участникът се отстранява от
процедурата, на основание чл. 107, т. 1 от ЗОП.
Когато участникът е юридическо лице, едноличен търговец или обединение, което не
е юридическо лице по Закона за задълженията и договорите (ЗЗД):
Наименование на
………………………..

участник

и

посочване

на

правно-организационна

форма

Представляващ/и ……………………………….. (име и фамилия)
Подпис/и ………………………………..
Дата ………………………

*Декларацията се подписва от представляващия/ ите участник (юридическо лице,
едноличен търговец или обединение, което не е юридическо лице по Закона за
задълженията и договорите (ЗЗД).
Упълномощено лице ………………………………. (име и фамилия)
Подпис ………………………………..

Дата ………………………

Когато участникът няма определена правна форма:
Физически лица ……………………….. (изброяват се всички физически лица, които
участват в обединението - име и фамилия)
Подпис/и ………………………………….
Представляващ/и ……………………………….. (име и фамилия на представляващия/ ите
всяко едно юридическо лице, едноличен търговец или обединение, което не е
юридическо лице по ЗЗД, както и посочване на наименованието и правноорганизационната им форма)
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Подпис/и ………………………………..

Дата ………………………

*Декларацията се подписва от всяко едно физическо лице и от представляващия/ ите
всяко едно юридическо лице, едноличен търговец или обединение, което не е
юридическо лице по ЗЗД, които участват в обединението.
Упълномощено лице ………………………………. (име и фамилия)
Подпис ………………………………..

Дата ………………………

ОБРАЗЕЦ 10
ДЕКЛАРАЦИЯ*
по чл. 81ж, ал. 12 от Закона за енергетиката (ЗЕ)
Долуподписаният/ната .................. с лична карта № ......................, издадена на
.................... от
........................, с ЕГН ..................., в качеството ми на
........................ (представляващ участник юридическо лице, едноличен търговец,

обединение по ЗЗД, участник в обединение, което няма правна форма, физическо
лице), представляващ …………………………………. (посочва се участник юридическо лице,
едноличен търговец, обединение по ЗЗД, участник в обединение, което няма правна
форма, физическо лице) участник, избран за изпълнител в обществена поръчка с
наименование: Осигуряване на GPS услуги за проследяване на автомобилния парк на
“Булгартрансгаз” ЕАД, реф. номер 180-118
ДЕКЛАРИРАМ, следното:
Не извършвам консултантски услуги и не съм изпълнител на дейности, свързани със
системи или оборудване за информационни технологии и системи за сигурност по
отношение на достъпа на вертикално интегрираното предприятие „Български енергиен
холдинг” ЕАД или която и да е друга част от него, изпълняващо дейности по доставка
или производство на природен газ.

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

* В случай на непредставяне на декларацията или в случай че някой от деклараторите
изпълнява дейности, посочени в чл. 81ж, ал. 10 от Закона за енергетиката на
вертикално интегрираното предприятие „Български енергиен холдинг” ЕАД или на
други негови части, не се сключва договор с определения изпълнител.
Когато участникът е юридическо лице, едноличен търговец или обединение, което не
е юридическо лице по Закона за задълженията и договорите (ЗЗД):
Наименование на
………………………..

участник

и

посочване

на

правно-организационна

форма

Представляващ/и ……………………………….. (име и фамилия)
Подпис/и ………………………………..
Дата ………………………

*Декларацията се подписва от представляващия/ ите участник (юридическо лице,
едноличен търговец или обединение, което не е юридическо лице по Закона за
задълженията и договорите (ЗЗД).
Упълномощено лице ………………………………. (име и фамилия)
Подпис ………………………………..

Дата ………………………

Когато участникът няма определена правна форма:
Физически лица ……………………….. (изброяват се всички физически лица, които
участват в обединението - име и фамилия)
Подпис/и ………………………………….
Представляващ/и ……………………………….. (име и фамилия на представляващия/ ите
всяко едно юридическо лице, едноличен търговец или обединение, което не е
юридическо лице по ЗЗД, както и посочване на наименованието и правноорганизационната им форма)
Подпис/и ………………………………..

Дата ………………………

*Декларацията се подписва от всяко едно физическо лице и от представляващия/ ите
всяко едно юридическо лице, едноличен търговец или обединение, което не е
юридическо лице по ЗЗД, които участват в обединението.

ОБРАЗЕЦ 10
Упълномощено лице ………………………………. (име и фамилия)
Подпис ………………………………..

Дата ………………………

Образец О15
ДЕКЛАРАЦИЯ
за конфиденциалност
Долуподписаният/ата: ……………………, с ЕГН …………………, постоянен адрес
............................................................,
гражданство
.............................................................................. ..,
документ
за
самоличност
....................., издаден/а на .............................., от МВР - гр. ......................, в
качеството ми на …………………, в ................................................................................, с
ЕИК/ БУЛСТАТ …………………., данъчен №........................................, със седалище и
адрес на управление: ................................., тел./факс.............................., участник,
определен за изпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка с
наименование: ..........................................., (посочете наименованието на поръчката,
номера на обособената позиция)
Декларирам, че:
1. В качеството ми на участник, определен за изпълнител на обществената поръчка,
свързана със системи или оборудване за информационни технологии и системи за
сигурност, се задължавам да не разгласявам по никакъв начин, конфиденциална
информация отнасяща се за “Булгартрансгаз” ЕАД пред вертикално интегрираното
предприятие - „Български енергиен холдинг” ЕАД или която и да е друга част от него,
изпълняващо дейности по доставка или производство на природен газ, станала ми
известна по повод изпълнение на договора.
2. В качеството ми на участник, определен за изпълнител на обществената поръчка, с
който ще бъде сключен договор за изпълнението й, се задължавам да пазя
конфиденциалната информация добросъвестно и да не разпространявам и публикувам,
както и да не я предоставям на лица, които нямат право на достъп до нея.
3. В качеството ми на участник, определен за изпълнител на обществената поръчка, с
който ще бъде сключен договор за изпълнението й, се задължавам да върна при
поискване от страна на “Булгартрансгаз” ЕАД всички предоставени ми документи и
носители на информации.

Дата: ..........2018 г.

Декларатор: .........................
(подпис)

* Конфиденциална информация по смисъла на настоящата декларация е всяка търговска,
техническа или финансова информация, получена в писмен, устен или електронен вид,
включително информация относно интелектуалната собственост, сделките, деловите връзки и
финансовото състояние на “Булгартрансгаз” ЕАД или на неговите партньори.
* Разгласяване на конфиденциална информация по смисъла на настоящата декларация
представлява всякакъв вид устно или писмено изявление, предаване на информация на
хартиен, електронен или друг носител, включително по поща, факс или електронна поща, както
и всякакъв друг начин на разгласяване на информация, в това число чрез средствата за масово
осведомяване, печатните издания или Интернет.
* Задължението за запазване на конфиденциалност е безсрочно и не зависи от прекратяването,
развалянето, нищожността или унищожаването на каквито и да е правоотношения с
“Булгартрансгаз” ЕАД.
* Задължението за запазване на конфиденциалност не е приложимо по отношение на
информация, която е предадена по искане на компетентен орган, както и по отношение на
информация, която е била публично оповестена или е била придобита от трети лица.

